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INFORMAÇÃO CORPORATIVA
Sobre a APAL
A APAL – Associação Portuguesa do Alumínio tem como principal objetivo congregar
esforços na defesa dos interesses dos seus associados e da indústria do tratamento de
superfície do alumínio, designadamente da anodização, lacagem, sua limpeza e
manutenção, bem como de indústrias afins, promovendo o seu progresso e
desenvolvimento técnico.
A APAL conta com uma longa lista de associados que representam a larga maioria da
indústria do tratamento de alumínio em Portugal, com predominância dos fabricantes
de maior prestígio e reconhecimento em termos de capacidade e de qualidade de
produto.
A APAL conta ainda com a primeira indústria de lacagem de aço, detentora da marca de
qualidade QUALISTEELCOAT em Portugal.

Indústrias abrangidas pela APAL:
Extrusão – processo de produção de componentes mecânicos de forma semi-contínua
onde o alumínio é forçado através de uma matriz adquirindo a forma pré-determinada
pelo projetista da peça.
Anodização – processo muito aceite e bem definido para produzir uma película
decorativa e protetiva de alta qualidade nas ligas de alumínio, abrangendo um amplo
espectro de aplicações.
Lacagem – processo de pintura termoaderente executado com tintas em pó de
poliéster. Os perfis podem adquirir variadas cores em função da tinta em pó aplicada.

Marcas internacionais de qualidade representadas pela APAL:
QUALANOD para a anodização

QUALICOAT para a termolacagem

QUALIDECO para as lacagens com decoração

Principais atividades:
Estabelecimento de relações com entidades nacionais e internacionais, em prol do
desenvolvimento da indústria do alumínio e da defesa dos interesses dos industriais
ligados ao tratamento de superfície do alumínio;
Promoção de estudos e trabalhos de interesse para a solução dos problemas
técnicos e económicos das indústrias de tratamento de superfície do alumínio;
Dinamização e controlo do domínio de utilização das marcas internacionais de
qualidade: QUALANOD, QUALICOAT e QUALIDECO;
Promoção nacional e internacional da imagem e da qualidade dos produtos
fabricados pelos seus associados;
Promoção dos métodos e processos de fabrico, assim como a normalização dos
domínios da anodização e da lacagem;
Promover o intercâmbio entre a indústria e as instituições de investigação;
Promover quaisquer outras ações que visem contribuir para o progresso técnico,
económico e social das indústrias de anodização, lacagem ou qualquer outro tipo de
tratamento de superfície do alumínio, sua limpeza e manutenção, bem como de
indústrias afins que venham a estabelecer-se em Portugal.

