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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA

APAL lança campanha nacional para promoção e divulgação do alumínio

ALUMÍNIO: UMA QUESTÃO DE MASSA CINZENTA!
27 maio 2013 | 15h00 | Ordem dos Engenheiros, Porto
“Alumínio 100% a favor” é o mote para a campanha nacional que a APAL – Associação
Portuguesa do Alumínio vai lançar a partir do próximo dia 27 de maio.
Com o apoio da Ordem dos Engenheiros Região Norte, a APAL realiza uma Conferência de
Imprensa para apresentação da campanha e para assinalar o seu arranque a nível nacional.
Esta iniciativa conta também com o apoio institucional da Ordem dos Arquitetos – Secção
Regional do Norte.
É objetivo da campanha promover o alumínio e as vantagens da sua utilização e aplicação nas
mais variadas soluções quer em termos de arquitetura, engenharia, indústria, decoração de
interiores e, até mesmo, para a criação dos mais básicos objetos do nosso dia a dia.
Com ações muito direcionadas aos profissionais e futuros profissionais (alunos do ensino
superior das áreas da arquitetura, do design e da engenharia) pretende-se potenciar a troca de
informação e partilha de experiências entre as indústrias do alumínio (em particular, os
processos de extrusão, anodização e lacagem e decoração) e o público-alvo da campanha.
No final da campanha pretende-se que a expressão “Profissionais melhor informados preferem
o alumínio” ganhe ainda mais força, com o reconhecimento das potencialidades e inúmeras
vantagens da utilização do alumínio.
A APAL e a Ordem dos Engenheiros Região Norte vêm assim, por este meio, convidar o V/
Órgão de Comunicação Social a estar presente na Conferência de Imprensa, no próximo dia 27
de maio, pelas 15h00, nas instalações da Ordem dos Engenheiros, sita na Rua Rodrigues
Sampaio, 123, no Porto.
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