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Projeto “Qualificação e Renovação: A Fundição Portuguesa na 
UE” 

Conferência Final 
 

Síntese das atividades/resultados do Projeto  
 
O presente Projeto teve como objetivo contribuir para a qualificação das PME, capacitando-as 

para a adoção de estratégias de negócio e de posicionamento inovadoras e que permitam criar 

vantagens competitivas. 

Preconizou, por isso, a realização de um conjunto de ações com o objetivo estratégico de dotar 

as empresas do setor da Fundição de informação relevante. 

Assim, o presente Projeto visou abordar: 

 

• O impacto das políticas e legislação relevante: é de fundamental importância a 

sensibilização dos empresários do setor para esta questão, pretendendo-se que os mesmos 

possuam um papel ativo e relevante nessas decisões, ou que, no mínimo, se preparem 

adequadamente para as exigências que as novas legislações criarão. 

 

• Os programas de financiamento europeus: a APF - Associação Portuguesa de Fundição 

considera de fundamental importância o reforço da comunicação dos programas existentes 

às empresas do setor, por forma a facilitar a sua participação, anunciando próximos desafios 

e divulgando os seus resultados de forma a incentivar um recurso mais sistemático a 

convites e a apresentação de propostas, a fim de assegurar uma capacidade de constante 

inovação e a busca por um crescimento sustentável. 

 

• O benchmarking: adoção das melhores práticas de forma a obter ganhos de eficiência 

significativos e implementar melhorias contínuas, tendo por base os casos de reconhecido 

sucesso. 

 

• A elaboração do plano estratégico: fornecerá uma caraterização do setor, apontando 

caminhos futuros de atuação que permitam maximizar os pontos fortes, eliminar ou 

minimizar os pontos fracos, valorizar as oportunidades e enfrentar as ameaças, presentes 

ou futuras, detetadas na informação recolhida do estado do setor. 

 

• A aplicação do fim de estatuto de resíduo: o impacto positivo a obter com uma 

desclassificação adequada dos resíduos resultantes da sua atividade, com a possibilidade de 

os utilizar como matérias-primas noutras fileiras industriais, melhorando, deste modo, a 

eficiência dos processos, bem como a sustentabilidade ambiental. 

 



 

 

Em suma, o Projeto ‘Qualificação e Renovação: A Fundição Portuguesa na UE’ pretendeu 

superar a realidade visada, assumindo um caráter qualificado e inovador, bem como, 

sensibilizar, promover, cooperar e captar informação sobre o setor onde atuam, o aumento 

da produtividade e eficiência das PME, a intensificação das atividades para a progressão na 

cadeia de valor e o financiamento em áreas de crescimento sustentado e competitivo. 

 

Ações Mês 

 

Conferência de 

Arranque 

 

novembro 2016 

 

Recolha e 

Preparação de 

Informação 

 

até abril de 2018 

 

Ações de 

Sensibilização e 

Informação 

 

novembro de 2017 e março de 2018 

 

Disseminação 

 

novembro de 2016 a junho de 2018 

 

Conferência 

final 

 

maio 2018 

 
 
 

 



 

 

 
Eventos 

 

 

Conferência de 

Arranque do Projeto 

 

Este primeiro evento decorreu do objetivo da APF de apoiar os 

empresários nacionais do setor de fundição na preparação 

adequada para os desafios vigentes, aumentando, por essa via, a 

sua competitividade, ajudando a que exerçam um papel ativo 

junto dos organismos legisladores e que aproveitem os fundos 

europeus disponíveis para as empresas do setor, potenciando, por 

essa via, alianças com parceiros europeus, que incentivem a 

prossecução de projetos inovadores e permitam eliminar 

dependências do mercado interno relativamente à procura.  

 

Financiamento 

Europeu – que 

oportunidades para a 

Fundição? 

 

Serviu não só para apresentar as principais conclusões de um dos 

Estudos desenvolvidos, mas também para divulgar - através de 

intervenientes de referência nas áreas de financiamento nacional 

e europeu – o universo de oportunidades que estavam naquele 

momento ao dispor dos players do setor de Fundição.  Foi assim 

possível realizar uma importante reflexão sobre o posicionamento 

do setor. 

 

Competitividade das 

Empresas Nacionais – 

Qual o 

Posicionamento a 

Adotar? 

O segundo workshop realizado ao abrigo do presente Projeto 

serviu não só para apresentar as principais conclusões de dois 

estudos desenvolvidos, mas também para divulgar oportunidades 

que estão ao dispor dos players do setor de Fundição.  

O evento serviu, assim, não só para reforçar a necessidade de 

constante antecipação legislativa a que o setor está sujeito, mas 

também para atualizar os presentes sobre as mais relevantes 

oportunidades de financiamento para as Empresas de Fundição, 

sendo estes dois elementos caraterizadores deste Projeto. 

 

Conferência de Final 

do Projeto 

 

A Conferência Final do Projeto “Qualificação e Renovação: A 

Fundição Portuguesa na EU, integrada no 18.º Congresso Nacional 

de Fundição, pretendeu apresentar as principais conclusões e 

resultados do Projeto, nomeadamente os estudos e atividades já 

desenvolvidas, assim como divulgar e apresentar o Plano  

Estratégico do Setor. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Estudos 

 

Estudo Oportunidades 

de Financiamento 

Europeu para o Setor 

de Fundição 

Com a análise feita, é possível concluir que existem eixos de 

muito interesse para a fundição nacional, em especial no que 

toca a práticas inovadoras, processos de eficiência, tecnologias 

industriais, investigação, qualificação profissional, gestão 

ambiental e competitividade. Apenas no Plano Juncker o 

objetivo é movimentar ao todo, pelo menos, 315 mil milhões de 

euros até meados de 2018.  

 

 

Caso prático - a 

utilização de resíduos 

do setor noutras 

fileiras industriais 

Em qualquer das situações, importa verificar que consequências 

a substituição de uma matéria-prima natural por um resíduo 

tem, quer ao nível da qualidade dos produtos finais ou 

intermédios a fabricar, quer ao nível da proteção ambiental. 

Nesta última perspetiva importa considerar aspetos 

regulamentares aplicáveis a cada tipo de produto e, em 

particular, aspetos relacionados com o fim de vida dos produtos, 

por forma a salvaguardar impactes ambientais potencialmente 

adversos, que possam ser relacionados como consequência 

 

 

Estudo de 

Benchmarking 

Cientes da importância da elaboração de um instrumento não só 

de comparação das problemáticas nacionais, mas também da 

identificação de tendências globais relevantes, este estudo tem 

como pilares fundamentais três temas: o desenvolvimento 

tecnológico/incorporação tecnológica, qualificação dos recursos 

humanos e os custos e eficiência energética.  

 

Estudo relativo à 

Legislação Atual e em 

Desenvolvimento e 

Próximas Tendências 

As conclusões retiradas deste Estudo reafirmam a sua 

importância para o setor, na verdade, este sugere a ausência de 

regulamentação europeia específica para o setor, sendo, 

portanto, integrado e incorporado noutros domínios/áreas 

industriais. Isto traduz-se numa total ausência de tratamento 

personalizado – com todas as consequências que daqui advém- 

e implica uma absorção legal por outro sistema mais generalista. 

 

Estudo do Estado da 

Arte e Planeamento 

Estratégico do Setor 

Estudo Estado da Arte e Planeamento Estratégico do Setor 

faculta uma análise detalhada do setor na atualidade, 

contemplando posteriormente a definição de uma forte 

estratégia de modernização que vise responder às debilidades 

encontradas ao nível da competitividade, melhorando nesse 

sentido a gestão estratégica e as capacidades de inovação. 

 
 


