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Editorial :

Hoje, o número 47 da Info@tecnicelpa chega aos seus sócios através de um veículo diferente, associando-se à pu-
blicação da Pasta e Papel Magazine, a revista trimestral do grupo ENP dedicada ao setor da pasta, papel e floresta 
em Portugal e Brasil.

Este ensaio visa testar o modelo e recolher a opinião dos nossos associados. Com esta alteração pretende-se dar um 
novo rumo à nossa publicação tornando-a menos temática, mais informativa, suportada num grupo mais alargado 
de contribuições pré-definidas, e difundida pelo público mais vasto da publicação da ENP, atravessando a fronteira 
do nosso País. Simultaneamente possibilita aos nossos associados receberem gratuitamente a revista Pasta e Papel, 
melhorando a oferta que a Tecnicelpa lhes proporciona.

Esta alterção insere-se num conjunto de iniciativas em que o Conselho Diretivo tem trabalhado, no sentido de re-
novar a imagem da associação, aumentar a oferta aos associados e diversificar os canais de comunicação da Tecni-
celpa. Este esforço surge como resposta a um dos desafios  lançados durante o 1º Fórum Tecnicelpa, que realizamos 
em Tomar no dia 11 de Abril de 2015. Em breve anunciaremos outras iniciativas relacionadas com as sugestões 
lançadas nesse evento.

O tema deste número é o nosso Encontro Anual, hoje Conferência Internacional, que terá lugar no Porto de 12 a 
14 de Outubro. Fazemos uma retrospetiva de todos os Encontros já realizados e uma projeção do evento de 2016. 

Desde a sua constituição, a Tecnicelpa  tem sido uma referência para os quadros e empresas do sector, estando as 
suas iniciativas entre as mais significativas das que se realizam em Portugal, para o setor da pasta e papel. O En-
contro Tecnicelpa é o corolário destas iniciativas merecendo um cuidado organizativo especial, na garantia da sua 
qualidade técnica, e da sua capacidade de constituir um momento de união do setor, aproximando os seus interve-
nientes de forma a criar laços profissionais essenciais para a atividade.

O programa da XXIII Conferência está praticamente concluído. Vamos receber algumas referências mundiais nas 
3 sessões plenárias, para promoverem a reflexão sobre temas de interesse geral. Iremos realizar o 2º Fórum de 
CEO’s das principais empresas do setor, portuguesas, ou a operarem em Portugal. Recebemos, com satisfação, um 
conjunto muito alargado de candidaturas a exposição oral ou em póster, de trabalhos nas mais variadas áreas do 
setor papeleiro, os quais foram já escrutinados pela Comissão Científica do Encontro. Estão já preenchidos quase 
todos os espaços dedicados à nossa exposição. Estamos praticamente a aguardar o sinal de partida.

O Porto que nos receberá é uma cidade também ela em mudança. Vencedora recentemente, e por duas vezes em 
2012 e 2014, da competição European Best Destinations (EBD) promovida pela European Consumers Choice, é um 
destino que assegura comodidade e interesse para todos os participantes. Tentaremos associar o evento e a cidade 
nas iniciativas do programa de caráter mais lúdico, de que se destaca o nosso tradicional jantar de gala.

Estão pois reunidos todos os requisitos para mais um Encontro Tecnicelpa de sucesso, que continuará a servir para 
mostrar, estimular e valorizar o trabalho técnico e científico desenvolvido pelo setor, e criar momentos de confra-
ternização entre todos os seus participantes.

Ficamos ansiosamente a aguardar a vossa participação.

PEDRO MATOS SILVA
Presidente do Conselho Diretivo
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Os associados da Tecnicelpa e outros participantes, 
tiveram oportunidade de assistir, no passado dia 18 
de fevereiro, a mais um seminário técnico, desta vez 
dedicado exclusivamente às tecnologias de impressão 
digitais, mais especificamente à tecnologia jato de tin-
ta de alta velocidade. Este tema tinha já suscitado o in-
teresse de diversos associados aquando da realização 
de outros seminários que abordaram temas relaciona-
dos com as tecnologias de impressão convencionais. 

O programa foi preparado em estreita colaboração 
entre a Tecnicelpa, Vítor Crespo (The Navigator 
Company) e Miguel Sanches (Instituto Politécnico de 
Tomar), de forma a responder às expectativas dos as-
sociados em relação às tecnologias de impressão digi-
tais. O seminário, que decorreu no edifício da Xerox 
em Lisboa, teve início com a intervenção remota de 
Vítor Crespo, que infelizmente não pode estar pre-
sente durante o seminário, mas que elucidou a plateia 
acerca da importância do tema que se iria explorar ao 
longo do dia. Logo de seguida, a intervenção de Rui 
Proença, professor do Instituto Politécnico de Tomar, 
a quem coube a tarefa de introduzir o tema da impres-
são digital, das suas diferentes tecnologias, vantagens 
e desvantagens, tintas utilizadas, comparação com as 
tecnologias convencionais e as suas aplicações.

Ainda no período da manhã foi a vez de Paulo Carva-
lho, diretor vendas dos equipamentos de produção da 
Xerox, nos apresentar as diferentes soluções de im-
pressão que a marca dispõe nesta área. Desta forma 
foi possível conhecer mais em pormenor a evolução 
do mercado no que diz respeito ao consumo de pro-
dutos impressos através das diferentes tecnologias 
digitais, assim como perceber quais as últimas evolu-
ções tecnológicas neste sector. 

Depois do almoço, servido num agradável espaço do 
edifício da Xerox com vista para o rio Tejo, Jo Oli-
phant, diretor europeu para as soluções jato de tinta 
de alta velocidade da Xerox, abordou especificamen-
te esta tecnologia demonstrando todo o potencial de 
crescimento que apresenta em relação a outras. Em 
seguida Isabel Moutinho, responsável de qualidade, 
suporte técnico e de desenvolvimento de produto 
da The Navigator Company, explicou a estratégia que 
levou ao desenvolvimento de um produto específi-
co para a tecnologia jato de tinta de alta velocidade. 
Foram apresentadas as diversas fases de desenvolvi-
mento de um novo produto, descritos os testes efe-
tuados e apresentadas as caraterísticas que melhor 
desempenho obtiveram. Para terminar as sessões 
teóricas deste seminário, foi a vez de Miguel Sanches, 
também professor do Instituto Politécnico de Tomar, 
apresentar aquela que é apontada hoje como a pró-
xima revolução na impressão digital, a tecnologia 
nanográfica. Apesar de ser uma tecnologia ainda em 
desenvolvimento, com apresentação agendada para a 
próxima DRUPA que decorrerá no final de maio, foi 
possível já perceber algumas das vantagens que este 
processo pode oferecer, apesar de ser preciso ainda 
testar equipamentos, tintas e suportes de impressão, 
que sustentem a condição revolucionária que já se 
anuncia desde 2012.

Para terminar, todos os participantes foram convida-
dos a conhecer a empresa CGI, onde fomos recebidos 
pelo diretor, Paulo Aradas, que nos mostrou os vários 
sectores da empresa, e de que forma utilizam as tec-
nologias digitais neste sector de atividade. Para além 
dos habituais trabalhos produzidos para os clientes da 
CGI, foi também possível ver em produção um teste 
personalizado, efetuado especificamente para este

Seminário

Novas Tecnologias de Impressão 
Digital / Gráfica
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da confiança, que o das outras pedras, aquelas que 
albergavam no seu interior as caravanas que procu-
ravam refúgio. 

Bem, nem sempre esta ética prevaleceu, como o de-
monstra a famosa oferta de um cavalo sagrado aos 
troianos. Não foi de facto muito ético mas, sejamos 
sinceros, tal como hoje, já naquele tempo os fins justi-
ficavam os meios.

Nas palavras do Engº Mário Parra, o ressurgimento 
de um sentimento de que é ETICA é um valor rele-
vante para as empresas, resulta, não tanto de um res-
surgir de valores morais mas quase exclusivamente 
da necessidade de usar essa mesma ÉTICA como ins-
trumento de sobrevivência.

A questão que se coloca é se as empresas que fazem da 
ÉTICA um valor relevante sobreviverão de facto ou 
se, pelo contrário, destoarão tanto na passagem escu-
ra do “vale tudo” que perecerão às mãos de outras em-
presas, tal como as “biston betularia” brancas de época 
pré-industrial inglesa sucumbiriam, passadas poucas 
décadas, aos pássaros predadores.

Mas detenhamo-nos em situações reais mencionadas 
na conferência. O primeiro exemplo, relacionado com 
a facilidade com que as organizações deslizam para 
comportamentos eticamente questionáveis fica bem 
patente numa história recente do BCP relatada pelo 
Engº Mário Parra. O banco faz gala de uma disponi-
bilidade total para o cliente o que em si mesmo é to-
talmente aceitável. No entanto, tal facto traduziu-se 
rapidamente em horários alargados muito para além 
do razoável e numa descriminação sexual clara sendo 
raros, por motivos demasiado óbvios, os trabalhado-
res do sexo feminino.

O filósofo Georg Hegel escreveu que “o que aprende-
mos da história é que não aprendemos com a história”. 
Esta citação encontra eco na brilhante conferência 
produzida pelo Engº Mário Parra na Assembleia Ge-
ral da Tecnicelpa.

Evoluímos de um tempo em que contratos intan-
gíveis, materializados num simples aperto de mão, 
eram honrados, se preciso fosse, em letras de sangue 
para que o bom nome dos contratantes não fosse pos-
to em causa, para contratos modernos, estudados e 
desenhados ao mais ínfimo pormenor pelos maiores 
especialistas e dirimidos pouco tempo depois nas bar-
ras dos tribunais. 

Estas pedras vivas, ou seja os contratantes, fariam as-
sim nascer as primeiras cidades, criando muros mais 
resistentes, porque fortemente unidos pelo cimento 

seminário. Desta forma se concluiu mais um seminá-
rio técnico promovido pela Tecnicelpa, onde foi pos-
sível aliar a componente teórica e a visita à indústria, 
para melhor compreensão das matérias expostas pe-
los diversos intervenientes.

Palestra

Ética nas Organizações
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MÁRIO PARRA

por Miguel Sanches

Oradores da tarde ›



Um exemplo diferente é dado pela empresa Porcela-
nas Costa Verde em que as necessidades de todos os 
“stakelholders”, trabalhadores incluídos, são tidas em 
consideração, sem deixar por isso de ser uma empre-
sa de sucesso.

A Ética nas organizações começa a ser também 
matéria de preocupação ao nível dos governantes 
da União Europeia, como o demonstra a recente 
Diretiva 2014/95/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de outubro de 2014, onde de forma 
objetiva se definem regras a cumprir por grandes 
empresas relativamente à divulgação de informação 
sobre o “impacto das suas atividades, referentes no 
mínimo, às questões ambientais, sociais e relativas 
aos trabalhadores, ao respeito pelos direitos hu-
manos, ao combate à corrupção e às tentativas de 
suborno”. Baseada em boas práticas ou em normas 
internacionais de gestão, caminha-se no sentido de 
confirmar com evidências objetivas, que existem de 
facto valores éticos nessas empresas e são respeita-
dos e cumpridos por elas.

Neste mesmo sentido vai a iniciativa das Nações 
Unidas, the “Global Compact” network que encontra 
expressão em Portugal na “Global Compact Network 
Portugal”. Esta rede visa criar uma nova forma de es-
tar na vida empresarial, olhando para novos “Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentado” (ODS), ligando 
empresas com visões comuns nesta matéria e apoian-
do-se em 10 princípios orientadores:

DIREITOS HUMANOS:
› Princípio 1: As empresas devem apoiar e respeitar a
  proteção dos direitos humanos reconhecidos 
  internacionalmente; e
› Princípio 2: Garantir a sua não participação em 
  violações dos direitos humanos.

PRÁTICAS LABORAIS:
› Princípio 3: As empresas devem apoiar a liberdade
  de associação e o reconhecimento efetivo 
  à negociação coletiva;
› Princípio 4: A abolição de todas as formas de 
  trabalho forçado e obrigatório;
› Princípio 5: Abolição efetiva do trabalho infantil;
› Princípio 6: Eliminação da discriminação no emprego.

PROTEÇÃO AMBIENTAL:
› Princípio 7: As empresas devem apoiar uma 
  abordagem preventiva aos desafios ambientais;
› Princípio 8: Realizar iniciativas para promover 
  a responsabilidade ambiental;
› Princípio 9: Encorajar o desenvolvimento e 
  a difusão de tecnologias amigas do ambiente.

ANTICORRUPÇÃO:
› Princípio 10: As empresas devem combater 
  a corrupção em todas as suas formas, 
  incluindoextorsão e suborno.

Para terminar e sendo manifestamente impossível 
num texto breve resumir a riqueza total da confe-
rência, detemo-nos numa das passagens mais interes-
santes da mesma, em que fomos confrontados com 
os estudos do psicólogo Lawrence Kohlberg e com o 
desafio de nos enquadramos num dos estágios da sua 
lista de desenvolvimento moral.
Embora o resultado de cada um permaneça segredo 
de estado, muitos de nós certamente nos sentimos um 
pouco primitivos ao enquadramo-nos, pelo menos a 
maior parte do tempo, apenas no estágio 1. Mas não 
nos sintamos mal por isso, ser primitivo não é um de-
feito mas apenas um estado de condição que o tempo se 
encarregará de modificar, de modo a que o sucesso das 
nossas empresas não se venha a converter num total 
insucesso para a nossa civilização.
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Assembleia Geral
Tecnicelpa
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NÍVEIS E ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO MORAL,SEGUNDO KOHLBERG, 1969

NÍVEL I - Pré-convencional

Nível II: CONVENCIONAL

Nível III: PÓS-CONVENCIONAL

Estágio 1
Moral Heterónoma

Estágio 3
Expectativas interpessoais mútuas

Estágio 5
Acordo social e consenso

Estágio 4
Ordem social

Estágio 6
Princípios éticos universais

Estágio 2
Propósito instrumental e troca

Evitar quebrar normas com base na punição e na obediência e evitar 
danos físicos às pessoas e à propriedade.

Pôr em prática o que é esperado pelas pessoas próximas ou o que geral-
mente as pessoas esperam das outras, nos seus papéis de filho, irmão, 
amigo, etc. “Ser bom” significa manter relações mútuas, tais como con-
fiança, lealdade e respeito.

Manter as normas relativas aos grupos, quando provenientes de um 
contrato social. Valores não-relativos e corretos, como a vida e a liber-
dade, deveriam ser mantidos em qualquer sociedade, indiferentemen-
te da opinião da maioria.

Cumprir os deveres reais com os quais pactuou. As leis devem ser 
mantidas, exceto em casos extremos em que entram em conflito com 
outros deveres sociais estabelecidos.

Seguir princípios éticos autoescolhidos. Quando as leis violam esses 
princípios, a pessoa deste estágio age de acordo com o princípio. Os 
princípios são universais: de justiça, a igualdade dos direitos humanos 
e o respeito pela dignidade dos seres humanos.

Seguir normas apenas quando for de interesse imediato de alguém; 
agir para satisfazer os seus próprios interesses e necessidades e deixar 
que os outros façam o mesmo.

A Tecnicelpa realizou no passado dia 31 de março a 
sua Assembleia Geral Ordinária, onde para além da 
aprovação de contas 2015, orçamento e plano de ati-
vidades para 2016, aprovou ainda a nomeação de dois 
novos sócios honorários, cuja cerimónia de entrega 
de certificados decorrerá durante a XXIII Conferên-
cia 2016, no Porto. 

Foram ainda eleitos os Órgãos Sociais da Tecnicelpa, 
para o mandato 2016/2017. Após a Assembleia, se-
guiu-se o jantar convívio.

Felicitações a todos os membros, para esta missão 
bienal.

Mesa da Assembleia Presidente do Conselho Diretivo



No dia 28 de abril, teve lugar nas instalações da “The 
Navigator Company” Figueira da Foz, um notável semi-
nário sobre bombas utilizadas na indústria de pasta e 
papel, em especial na vertente da economia de energia.

O evento decorreu no auditório do edifício do pa-
pel, com magníficas condições para uma ação desta 
natureza.

Após a receção e abertura por parte do Vice presiden-
te da Tecnicelpa, Vitor Lucas, iniciou-se a sessão com 
uma apresentação de caráter académico, feita por um 
professor convidado da Universidade de Coimbra, Xa-
vier Viegas. Aqui foram recordados os conceitos bá-
sicos utilizados na bombagem, recorrendo frequente-
mente a fórmulas matemáticas, mencionando forças, 
desníveis, energias, secções, distâncias, etc. fatores re-
levantes na atividade descrita.

Depois desta introdução de cariz mais teórico, esti-
veram presentes as empresas ABB por Carlos Vasco e

Seminário

Bombagem na indústria de celulose e papel: 
Racionalização Energética

NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS PARA BIÉNIO 2016/2017

Mesa da Assembleia Geral Conselho Fiscal Conselho Diretivo 

Presidente:
Carlos Fernando Pedro dos Santos
(sócio nº 500)
Vice-Presidente:
José António de Sousa Miranda 
(sócio nº 431)
Secretário:
José Manuel Namorado Nordeste
(sócio nº 268)
Secretário:
Luís Filipe Gaspar da Costa Leal 
(sócio nº972)

Presidente:
Manuel Maria Pestana Patrício 
(sócio nº 616)
Secretário:
Óscar Manuel Monteiro
da Silva Arantes
(sócio nº 631)
Relator:
José Ricardo Cardoso Rodrigues
(sócio nº 677)

Presidente:
Pedro Miguel Costa Matos Silva 
(sócio nº 821)

Paulo Jorge Tavares Ferreira 
(sócio nº 656)
João Carlos Alves Inácio
(sócio nº 894)
Ana Paula Nunes A. Alves da Costa
(sócio nº 409) 
João Carlos Silva Martins
(sócio nº 822)
Vitor Reinaldo Santos Lucas
(sócio nº 1084)
Carlos Manuel Neves Silva
(sócio nº 946)
Ana Sofia H. Nunes Ramos Pinto
(sócio nº 934)
Manuel Duarte Barroca Delgado
(sócio nº 636)
Suplente:
Cláudia Sofia Teixeira Soares
(sócio nº 671)
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KSB por Paulo Costa, que apresentaram as suas mais re-
centes soluções de equipamentos, sempre reforçando a 
economia que permite a aplicação dos seus sistemas.

Seguiu-se a visita às instalações, em que as quase 60 
pessoas presentes, foram divididas em 3 grupos meno-
res e seguiram percurso acompanhados pelos técnicos 
da fábrica, igualmente presentes no seminário. A des-
locação proporcionou a passagem junto das duas im-
ponentes máquinas de papel, uma vez que o local onde 
se encontram as bombas que se pretendia ver, estão na 
parte da fábrica oposta à sala do auditório, sendo as-
sim necessário atravessar uma grande área fabril.

No final da visita, os grupos deslocaram-se até ao refeitó-
rio da fábrica, disfrutando de uma fausta refeição, sim-
paticamente oferecida pela “The Navigator Company”.

No regresso, foram retomados os trabalhos, com uma 
intervenção de Fróis do Amaral, um antigo colabora-
dor da Celbi, que apresentou o processo de evolução, 
nos últimos anos, dos sistemas de bombagem associa-
dos às caldeiras, chamando a especial atenção para as 
dificuldades práticas que existem nos locais de traba-
lho reais, assim como a forma como foram ajustando 
as soluções, potenciando a economia e uma maior se-
gurança nos circuitos. Desta vez o ponto de vista era 
do lado do técnico que tem um determinado equipa-
mento e tem que tirar o melhor proveito dele, encon-
trando as melhores soluções práticas.

Seguidamente a Runtech, fez a apresentação da empre-
sa e das bombas que fabricam, descrevendo equipamen-
tos, capacidades e projetos já instalados, com ganhos 
energéticos associados. Esta apresentação foi feita em 
Inglês, por Lari Lampilla, mostrando exemplos de insta-
lações em todo o mundo, com a sua tecnologia aplicada.

A finalizar o seminário, esteve a apresentação da Te-
chnoedif, com Alexandra Dolgner e Tiago Henriques, 
uma empresa de estudos e implementação de projetos 
de engenharia, tendo aqui desenvolvido um pouco 
mais a explanação para a área de condutas, tubagens 
e bombas usados nas instalações.

Da parte dos formandos, a satisfação foi manifestada 
frequentemente, em especial pelo facto da ação de 
formação se ter desenvolvido dentro da fábrica, o que 
a julgar pelo interesse e afluência de participantes, é 
um fator altamente motivador.

A Tecnicelpa felicita todos os que estiveram presen-
tes por esta fantástica experiência, agradecendo re-
conhecida à The Navigator Company, pelo acesso e 
acolhimento neste evento.
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Movimento Associativo
Tecnicelpa

Novos Sócios Individuais Admitidos: 

Novos Sócios Coletivos Admitidos: 

Ana Carolina Belchior de Diós Silva - The Navigator Company
Teresa Rosário Matos Moreira - CFAenergias
Andreia Sofia Couto Ferreira - CFAenergias
Daniel Teixeira Marcos - CELBI (Grupo ALTRI)

FIREFLY AB (Suécia – Sistemas de proteção e deteção de incêndio)

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos
Individuais: 7
Coletivos: 1

Individuais: 4
Coletivos: 1

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 340
COLETIVOS: 75
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Caldeiras de Biomassa - Estado da Arte - 30 Junho 2016

Lúdica “Coimbra – Património Cultural” - 25 Junho 2016; Coimbra

Técnica de Leitura Rápida - 9 setembro 2016; Vimeiro

XXIII Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel Tecnicelpa 2016
12 a 14 outubro 2016

Metodologias de Investigação de Acidentes de Trabalho - Novembro 2016

Processo de Produção de Tissue - Novembro 2016

Tapi International Conference on Nanotechnology for Renewable Materials
13 – 16 june – Grenoble – France

Zellcheming General Annual Meeting 
28 – 30 June – Frankfurt – Germany

Water & Wastewater Fair 
27 – 29 September – Jonkoping – Sweden

Tissue World Istanbul 
27 – 29 September – Istambul – Turkey
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Eventos Tecnicelpa

Eventos Internacionais

Calendário de Eventos

Artigo de Opinião // Celso Foelkel

Nós, seres humanos, temos como uma de nossas principais e mais 
importantes características os aspectos de inter-relacionamento pes-
soal. Somos definitivamente um tipo de ser vivo que demanda por co-
letividade, pois essa consegue nos dar forças, energias, saber e emba-
samento para sobrevivência, desenvolvimento e sucesso. Entretanto, 
ser coletivo não significa apenas estarmos juntos uns com os outros 
para trocar um papo furado ou apenas para aumentar o tamanho do 
grupo. Temos que estar orientados para compartilhar, ajudar, dividir, 
unir esforços e trabalhar juntos para o bem comum ou para atingi-
mento de resultados almejados por todos. Com isso, o sucesso do gru-
po é mais facilmente atingido e o seu bem-estar e desenvolvimento 
também o serão. 

Encontros & Conferências TECNICELPA: 
reflexão sobre a sua importância para a sociedade 
celulósico-papeleira em Portugal
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Ao longo de nossas vidas, passamos a maior parte do 
tempo exercitando isso, inclusive em nossas profis-
sões, nas organizações onde colocamos nosso esforço 
de trabalho e nossa inteligência para se somarem às 
forças e inteligências de outras pessoas. Quanto mais 
rica e diversificada for a equipe ou o grupo envolvido, 
maiores as oportunidades de alavancagem de desen-
volvimento. Por isso, os gestores de recursos huma-
nos estão sempre tentando energizar positivamente 
essas ações relacionais entre as pessoas.

Obviamente, uma associação como a TECNICELPA 
também entende esses pontos e trabalha com os mes-
mos objetivos, só que o elo comum entre as pessoas é o 
saber tecnológico para ser compartilhado e ter a troca 
incentivada dentro do setor específico de produção e 
comercialização de celulose e papel. Existem inúme-
ras formas para se realizar isso, algumas delas bem 
tradicionais (cursos, eventos, reuniões técnicas, en-
contros, exposições, visitas) e outras mais modernas 
(webinars, redes sociais, grupos virtuais, visitas lúdi-
cas, diálogos dirigidos, eventos online, etc.). Quanto 
mais energia e planejamento forem colocados nessas 
atividades e quanto mais qualificados e diversificados 
forem os grupos de participantes, maiores serão os 
benefícios mútuos atingidos. Com isso, a associação 
consegue potencializar os ganhos tecnológicos aos 
participantes através de maior número de pessoas 
(nacionais e internacionais) e de diversidade tecnoló-
gica (técnicos setoriais de produtores e de fornecedo-
res, acadêmicos, estudantes, consultores, mercadores, 
economistas, etc.). Organizar e orquestrar eventos 
são, portanto, missões que têm muito mais de ciên-
cia e planejamento do que apenas a tarefa de reunir 
um grupo de pessoas para se encontrarem e trocarem 
ideias ou para conversarem amenidades.

Uma associação como a TECNICELPA é formada por 
técnicos dos setores de celulose e papel, tendo sua 
base em Portugal, mas com foco global devido às 
características desse tipo de setor industrial. Logo, 
a diversidade de pessoas qualificadas de diferentes 
países/entidades agrega muito à coletividade que 
participa nos eventos, aumentando a qualidade dos 
mesmos. Isso bem sabe fazer a TECNICELPA ao or-
questrar seus eventos técnicos ou conferências.

Muitas vezes, tenho visto associações técnicas que 
focam suas ações nas principais empresas mantene-
doras, as que pagam maiores taxas associativas. Isso 
acaba restringindo a orientação tecnológica, que po-
deria ser mais qualificada se o grande contingente de 
técnicos do setor pudesse colaborar no planejamento 
das realizações e não apenas alguns poucos técnicos 
das empresas líderes. Essas associações acabam se 
esquecendo de que as empresas são coletividades de 
técnicos que podem se somar a outras coletividades, 

compartilhando mais e reforçando o desenvolvimen-
to das pessoas e por consequência, das empresas e or-
ganizações.

Já sou associado da TECNICELPA há praticamente 
quinze anos e observo com muita atenção o sucesso 
de seus Encontros Nacionais e Conferências, que cos-
tumam acontecer com periodicidade variada entre 
2 a 3 anos. Aprecio muito o planejamento colocado 
pela entidade de forma a atender às expectativas dos 
diferentes tipos de técnicos, como os das empresas 
produtoras de celulose e papel, de fornecedores do 
setor, dos acadêmicos universitários e tecnólogos, dos 
consultores, dos profissionais de manutenção e enge-
nharia, etc. 

Para oportunizar maiores resultados associativos e 
setoriais, os encontros técnicos costumam ser orga-
nizados de forma que exista um fator energizador, 
algo que seja de interesse coletivo nos momentos 
em que os encontros são realizados. Isso pode variar, 
pois existem muitos temas importantes para o setor, 
tais como sustentabilidade, mudanças climáticas, 
competitividade, estado-da-arte tecnológico, redu-
ção de custos operacionais, gestão da manutenção, 
inovações setoriais, florestas plantadas, qualidade da 
madeira, etc. Com essa orientação em prática, uma 
associação técnica passa a ser vista não como uma 
entidade apenas promotora de eventos, cursos e ex-
posições, mas como algo de vital importância para o 
sucesso do setor onde atua.

O importante para o sucesso desses eventos é conse-
guir diversidade, qualificação, intercâmbio e partici-
pação. Não basta apenas o relacional: o evento tem 
que ter agregação tecnológica para os participantes. 
Como eu sempre corro atrás dos livros ou CD’s dos 
eventos da TECNICELPA e tenho a maioria deles des-
de os primeiros que aconteceram, posso aceitar que 
essa premissa de qualidade técnica vem sendo preen-
chida, pois minha ação não seria essa se os livros dos 
trabalhos não fossem tecnicamente muito bons. 

As estatísticas dos eventos têm mostrado que o nú-
mero de participantes é significativo, entre 200 a 350, 
em geral com 70 a 75% de portugueses e 25 a 30% de 
participantes internacionais – o que amplia a diversi-
dade requerida. Quando o evento é realizado em par-
ceria com outras associações internacionais (EUCE-
PA, RIADICYP, etc.) amplia-se muito a oferta de novos 
conhecimentos e os resultados são potencializados, o 
que é muito bom.

Definitivamente, considero que os resultados são ex-
celentes, mas que poderiam ser ainda melhores se as 
empresas locais se organizassem melhor para libera-
ção de seus colaboradores não apenas para estarem
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presentes, mas para efetiva participação nesse pro-
cesso de compartilhamento tecnológico.

Tenho plena convicção de que a comunidade papeleira 
portuguesa é qualificada e competitiva: as estatísticas 
do setor confirmam isso. Também não tenho dúvidas 
da qualidade tecnológica de suas empresas e da altíssi-
ma qualidade de suas escolas e universidades. Por ou-
tro lado, sempre postulei que muito dificilmente uma 
empresa poderá ser competitiva por muito tempo se 
ela se isolar e não trabalhar coletivamente pelo setor. 

Uma das formas de ganhar competitividade é pelo 
fortalecimento do setor como um todo e não apenas 
de umas poucas de suas empresas. Por isso, sempre 
advoguei e incentivei a troca de informações e o com-
partilhamento de conhecimentos para que os técni-
cos de nosso setor possam se destacar em suas ações e 
nos processos de tomada de decisões. 

Caberá a cada gestor de cada empresa entender que 
ele precisa ter também efetiva participação nessa or-
questra de aprendizado para que o setor todo possa 
manter e aumentar sua qualificação, competência e 
fortalecimento de competitividade.

A TECNICELPA vem cumprindo seu papel reali-
zando interessantes e importantes encontros, que 
poderiam ser até mesmo mais frequentes e mais fre-
quentados. Ainda existem muitos técnicos ausentes 
desse processo e com ganas de cooperarem. Vocês 
concordam com isso? Caso respondam sim, vocês 
teriam condições para cooperação em busca de me-
lhores resultados e maior fortalecimento tecnológi-
co dessa grande coletividade produtiva que é o setor 
de celulose e papel? Espero sinceramente que sim, e 
que se mobilizem para isso.

Artigo de Opinião // Carlos Brás

Mais de 25 anos se passaram desde que me iniciei como sócio da Tec-
nicelpa. Ao longo de todo este tempo, vários foram os momentos de 
reflexão sobre o papel da Tecnicelpa na Indústria Portuguesa de Pasta 
e Papel. Com ajustes, acertos e correcções de trajectória, o rumo da 
Tecnicelpa nunca deixou de ser o de uma Associação dedicada a con-
tribuir para o enriquecimento dos seus associados, através da organi-
zação de iniciativas na área da formação. 

Várias gerações de técnicos e quadros das diferentes empresas nacio-
nais de pasta e papel usufruíram dos Seminários e Encontros, orga-
nizados pelas diferentes Direcções da Tecnicelpa  ao longo dos anos, 
desde a sua fundação. Momentos de encontro da grande “família” pas-
teira e papeleira portuguesa, aí se trocaram conhecimentos, se parti-
lharam experiências, se estabeleceram contactos e se sedimentaram 
amizades. A relevância de uma Associação como a Tecnicelpa está na 
sua capacidade de se manter actual e viva, congregando vários sabe-
res e experiências, num profícuo e amigável convívio entre pessoas 
de várias idades e formações, originárias de diferentes empresas e 
realidades.

Nos últimos anos, a presença das Universidades e outras instituições 
de investigação e do Ensino Superior na vida da Tecnicelpa, trouxe 
uma mais valia enorme, alargando o campo do conhecimento e in-
troduzindo diferentes perspectivas na área do saber. Este canal pri-
vilegiado de comunicação entre as Universidades e as Empresas tem 
sido frutuoso para a melhoria e intensificação do intercâmbio entre 
o saber científico e o saber mais técnico, com claras vantagens para 
todas as partes. Os actuais Encontros Nacionais, agora designados por 
Conferências Internacionais, são já um espelho muito ilustrativo des-
ta cooperação e ligação,  potenciando na Tecnicelpa e associados um

TECNICELPA, uma Associação Viva e Activa
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nível de exigência superior, em linha com os desen-
volvimentos tecnológicos e científicos mais recentes. 
Permite ainda uma maior abertura ao exterior, na 
medida em que as Universidades funcionam em re-
des internacionais, de acordo com as suas áreas de in-
vestigação. As redes internacionais do conhecimento 
produzem abundantes artigos científicos sobre novas 
utilizações das fibras de celulose, no âmbito da bioe-
conomia, aportando para as empresas e para os seus 
técnicos e decisores novos e diferentes desafios, im-
portantes para uma moderna abordagem sobre a in-
dústria de pasta e papel.

A Internacionalização da Tecnicelpa tem-se feito 
por esta via, mas também pela interação entre em-
presas e fornecedores internacionais. Estes últimos 
são stakeholders essenciais para as empresas, em 
parcerias determinantes para a procura de soluções 
técnicas e comerciais. Sempre foram, naturalmente, 
parceiros importantes da Tecnicelpa, participando 
activamente em acções de formação, trazendo aos 
seus sócios o conhecimento e a experiência inter-
nacional, importante para o desenvolvimento de 
novas ideias.

Na década de 70, Portugal era um país com técnicos 
capazes, com prestígio, com conhecimentos, inseridos 
em indústrias novas e com tecnologia avançada, mas 
que não tinham um ponto de encontro, um fórum pri-
vilegiado para a discussão dos seus problemas e para 
o suporte da sua formação profissional em Portugal.

A rede Internacional de contactos não se esgota nas 
Universidades, nos fornecedores e noutras empre-
sas estrangeiras do sector. Os protocolos existentes 
com outras Associações similares em países como o 
Brasil, a Espanha ou da América Latina, ou mesmo a 
participação na Eucepa, têm sido importantes para a 
realização, no passado, de acções conjuntas, as quais 
se revelaram serem mais uma das vias para uma Tec-
nicelpa moderna e internacional.

Para além da formação técnico-científica nas áreas 
da pasta e do papel, é hoje uma realidade incontor-
nável a necessidade de formação nas áreas da gestão 
e dos chamados soft skills. A Tecnicelpa tem estado 
atenta a esta realidade e tem dado um importante 
contributo, organizando seminários e cursos em 
cooperação com Universidades Portuguesas reco-
nhecidas nestas áreas do conhecimento. 

Voltando ao início, é natural que se questione de quan-
do em vez a estratégia e o rumo da Tecnicelpa. Isso é ne-
cessário e faz parte da vida de uma organização que se 
pretende viva, activa e em constante progresso. É assim 
que tem sido e será assim que continuará a ser.

Assim tornou-se usual a presença destes técnicos 
das indústrias de celulose e papel nos encontros que 
se desenrolavam por toda a Europa, organizados por 
estruturas profissionais, que muito contribuíram 
para o desenvolvimento deste setor de atividade, 
em especial a EUCEPA, ATIP e IPE. Assim começou 
a germinar uma ideia de constituir em Portugal uma 
Associação deste tipo que fosse capaz de congregar os 
técnicos do setor.

No final da década, presentes em mais um encontro 
realizado pelo IPE em Salamanca, quatro técnicos 
portugueses tomaram a seu cargo a iniciativa de 
promover uma série de encontros, com vista à cria-
ção de uma Associação técnico-profissional. Após al-
gumas reuniões em Coimbra, primeiro no café “Pin-
to D’Ouro” e depois na “Sede Regional da Ordem dos 
Engenheiros”, organizaram o denominado encontro 
de Tomar.

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS

A fundação da TECNICELPA 
e o início dos ENCONTROS
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O primeiro foi um encontro inolvidável. Organizado de forma primorosa por uma comissão, liderada por Arman-
do Brochado, deixou marcas profundas no tratamento de relações e aprofundamento de amizades, entre todos os 
técnicos presentes. Recordamos a magistral conferência do Prof. Veiga Simão e a receção convívio que teve lugar 
no Paço de Anha, em que todos os presentes foram distinguidos com as maiores atenções. 

Lista de ENCONTROS TECNICELPA realizados:

Neste encontro preparatório, foi elaborado um docu-
mento guia, que listava um conjunto de ideias chaves 
referentes a cada um dos temas propostos para dis-
cussão: Objetivos, esquema organizativo, âmbito da 
associação, organização geral, modelo de funciona-
mento e fontes de receita. Estiveram presentes cerca 
de quarenta técnicos do setor da celulose e papel, que 
durante os dias 8 e 9 de março de 1980, discutiram 
exaustivamente os temas propostos, elegeram uma 
comissão de redação dos estatutos e batizaram a nova 
associação: TECNICELPA.

Aquela comissão, presidida por João Sá Nogueira, 
apresentou o seu trabalho na Assembleia Constituin-
te da Associação, realizada em Viana do Castelo, em 
15 de junho de 1980, conjuntamente com a realização 
do I Encontro Nacional.

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX
XX

XXI *
XXII **

ENCONTROS

 Viana do Castelo
 Tróia / Setubal
 Figueira da Foz

 Aveiro
 Espinho
 Tomar
 Lisboa

 Figueira da Foz
 Covilhã

 Viana do Castelo
 Estoril
 Setubal

 Figueira da Foz
 Torres Novas

 Aveiro
 Covilhã

 Viana do Castelo
 Figueira da Foz

 Tomar
 Tomar
 Lisboa
 Tomar

 LOCAL

14 – 15 Jun
7 – 10 Mai
16 – 18 Abr
20 – 22 Mai
13 – 14 Abr
25 – 27 Abr
23 – 24 Mai

16 – Mai
13 – 15 Mai

31 Mar – 2 Abr
20 – 21 Abr

3 – 5 Out
1 – 3 Out

21 – 23 Out
17 – 19 Out
29 – 31 Out

5 – 7 Out
8 – 10 Nov

20 – 23 Abr 
10 – 12 Out
12 – 15 Out
2 – 4 Out

DATA

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1996
1998
2000
2001
2005
2007
2010
2013

ANO

* Encontro Nacional TECNICELPA / VI Congresso CIADICYP
** TECNICELPA - Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel

Sócios fundadores
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Era o começo, feito de forma brilhante, de uma 
série de convívios que, viriam a criar a família 
da celulose e papel.

“…foi o autentico milagre da multiplicação das von-
tades: em Tomar éramos 29, em Viana fomos 109, em 
representação de 52 empresas e associações técnicas 
e patronais do setor.

Como sabemos, a Tecnicelpa resultou de um namoro 
iniciado em Salamanca em 1978, foi concebida em 
Tomar em 8 de março 1980 e viu a luz em Viana do 
Castelo no dia 14 de Junho desse mesmo ano. E, como 
sempre acontece, o seu nascimento foi marcado 
algum sofrimento e … muita alegria!

Foi o tempo da carolice e do voluntarismo em estado 
puro: meia dúzia de quadros técnicos do, então, 
Centro Fabril Viana da Portucel, as respetivas 
esposas (é verdade!), três simpáticas colaboradoras do 
secretariado administrativo da fábrica… e  assim, foi 
montado – quase sem custos!- o 1º Encontro Nacional 
da Tecnicelpa, o da sua fundação.

Em Viana houve, então, a primeira Conferência 
técnica, a cargo do Prof. Engº Veiga Simão, na data 
diretor do LNETI; e houve também Arraial Minhoto 
com música, folclore, fogo-de-artifício e até um curto 
Programa Social, explorando a vertente turístico-
cultural da Ribeira Lima, dedicado aos cinquenta e 
poucos acompanhantes que vieram igualmente teste-
munhar a fundação da Tecnicelpa. E houve – enfim!- 
a eleição dos primeiros órgãos diretivos estatutários, 
presidido por João Sá Nogueira…” [excerto do anexo 
Especial da Folha Informativa nº 17, de maio 2005]

O Segundo Encontro, em 1981, teve lugar em Tróia 
e Setúbal, já com o figurino a que nos habituaría-
mos no futuro: Sessões técnicas, a 1ª Expocelpa e 
o programa social. Já com comissão organizadora 
autónoma, a que grandes fornecedores correspon-
deram de forma meritória, com a sua presença e os 
seus patrocínios; uma constante ao longo dos anos, 
como logo se verificou logo no terceiro Encontro, na 
Figueira da Foz em 1982.

Iniciaram-se os contactos com o Instituto Politécnico de Tomar e com a Universidade 
da Beira Interior, o que levaria a dar uma nova importância aos Encontros Nacionais 
de Tomar em 1985 e na Covilhã em 1988, que completaram uma série de Encontros 
brilhantes, realizados no mandato de Ângelo Loureiro.
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O VI Encontro, foi centrado em 4 temas 
principais, sendo estes:

1. “FORMAÇÃO”
2. “FLORESTA”
3. “ENERGIA”
4. “MATÉRIAS PRIMAS SUBSIDIÁRIAS”

O Tema do VII Encontro, foi centrado no assunto 
mais quente da época a entrada de Portugal na 
Comunidade Económica Europeia, sendo o tema:

“AS INDÚSTRIAS DE CELULOSE E PAPEL FACE 
À INTEGRAÇÃO DE PORTUGAL NA CEE”

O IX Encontro, realizado na Universidade da Beira 
Interior na Covilhã, teve como temas:

1. “FORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
     DO PAPEL”
2. “A QUALIDADE NA INDÚSTRIA DE CELULOSE 
     E PAPEL”
3. “TÉCNICAS DE COLORAÇÃO DO PAPEL”

O V Encontro, que teve lugar em Espinho, entre 13 e 14 de Abril de 1984, foi pela 1ª vez orientado 
para temas principais, neste caso:

1. FLORESTA: PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL NO NOSSO PAÍS.
2. PASTA: BIONERGIA - SUAS DIFERENTES FORMAS E POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO
3. PAPEL: REFINAÇÃO DE FIBRA CURTA / RECOLHA E TRATAMENTO DE PAPÉIS RECUPERADOS.

Ao longo de todo o percurso de vida da Associação, 
os seus Encontros Nacionais têm sido marcos impor-
tantes, que têm promovido não apenas uma melhor 
compreensão dos temas técnicos dedicados à flores-
ta, à celulose, ao papel, ao cartão, às artes gráficas e à 
transformação, mas também uma mais forte ligação 
e conhecimento, entre os técnicos, o que muito tem 
contribuído para o desenvolvimento da indústria em 
Portugal.
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No X Encontro em Viana do Castelo em 1989, efetuou-se a primeira 
revisão dos estatutos, com a criação do Conselho Consultivo.

Os temas centrais foram:

› FIBRA SECUNDÁRIA
› CONSERVAÇÃO PREDITIVA

No XII Encontro, o tema foi:
“DA CRIAÇÃO DE RIQUEZAS À PROTECÇÃO DO AMBIENTE”.
Aqui apresentamos um breve trecho da sessão de abertura do XII Encontro em 
Setúbal:
“O papel que inventado pelos chineses percorreu um longo caminho até chegar 
a Portugal, tem ao longo dos séculos sido pouco conservador e estão sempre a 
aparecer novas espécies, destinadas aos mais variados fins, respondendo às ne-
cessidades e desafios sucessivos, sempre prontificando a dar respostas adequadas 
e exatas. Assim temos:

PAPEL BÍBLIA para as relíquias da escrita e ocupar pouco espaço na biblioteca;
PAPEL DE FERRO para encapar os livros;
PAPEL ALMAÇO E PAPEL CAVALINHO para desenho;
PAPEL ACETINADO E PAPEL DE SEDA;
PAPEL DE EMBRULHO E PAPEL COSTANEIRA;
PAPEL DE PAREDE o inimigo das tintas pardal;
PAPEL DE TORNESOL para avaliar a acidez;
PAPEL DE FILTRO para separar o bom do mau;
PAPEL DE CARTAZ para exibir ou cortar tanto faz;
PAPEL MATA MOSCAS para as impertinências voadoras;
PAPEL MATA BORRÃO para os equívocos que desfeiam o bom nome das coisas;

No XI Encontro no Estoril em 1990, realizou-se a Assembleia Geral mais con-
corrida de sempre. Foram convidados todos os presentes no encontro com 
particular ênfase para os acompanhantes. Fez-se a homenagem pelos rele-
vantes e prestimosos serviços à Tecnicelpa e à Indústria de Celulose e Papel, 
a três associados, sendo-lhes atribuída a categoria de sócios honorários. 

E pelos importantes trabalhos desenvolvidos, foi aprovado um voto de 
reconhecimento público a cinco homens que dedicaram a sua vida à floresta 
e indústria de pasta e papel. Ter homenageado estes técnicos em vida, foi 
bastante gratificante para todos os associados.

O tema principal deste Encontro foi: 

“NOVAS TECNOLOGIAS E AMBIENTE NAS INDÚSTRIAS 
DE CELULOSE E PAPEL”

E “GESTÃO NAS INDÚSTRIAS DE CELULOSE E PAPEL”
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PAPEL QUÍMICO E O CARBON LESS PAPER;
PAPEL VEGETAL para os gordurosos;
PAPEL CELOFANE;
FORMULÁRIO CONTÍNUO E FOTOCÓPIA;
PAPEL DE JORNAL, percursor do PAPEL ZIG ZAG e do PAPEL TISSUE para ler e 
limpar o …
PAPEL MOEDA para as necessárias extravagâncias de todos nós.
Lembram-se da folha de alface, nota de 20$00, também conhecida por vinte mil 
réis, tal era o seu poder de compra? Hoje equivale a 10 cêntimos de euro e com eles 
não se compra nada.”

O XIII Encontro na Figueira da Foz em 1992, teve um enorme êxito técnico e 
bons resultados financeiros. A partir desta data ganhou-se fôlego para a aqui-
sição da nossa sede, passando de inquilino a senhorio. O tema central deste 
Encontro foi: 

“DA FLORESTA AO PAPEL”

O XIV Encontro, foi baseado no tema: “INDÚSTRIA DE PASTA E PAPEL :

OS DESAFIOS DOS ANOS 90”. Nesta altura os 2 investimentos de vulto na 
nossa indústria, capazes de mobilizar a generosidade dos patrocinadores e a 
curiosidade dos participantes, tinham já tido lugar e haviam determinado a 
escolha do local dos Encontros da Tecnicelpa: A nova máquina de papel em 
Setúbal, na Inapa em 1990 e a nova Fábrica de papel da Soporcel, na Figueira 
de Foz em 1991.

A nova Máquina de Papel Tissue da Renova era o novo e restante motivo para 
a realização do XIV Encontro Nacional, que teve lugar em Outubro de 93, em 
Torres Novas.

Com a presença do então Ministro da Indústria e Energia, Engº Mira Amaral, 
concretizou-se um inovador formato para estes nossos Encontros, que reuniu 
em colóquio os Patrões da Indústria e incluiu pela 1ª vez no programa o tema 
Marketing.

A realização austera e sóbria desse Encontro – que as condições difíceis da 
Indústria, do mercado, dos fornecedores, etc, impuseram – não impediu o seu 
sucesso técnico e social.

Mas ficou claro a partir desse momento que era necessário repensar a periodi-
cidade, o modelo, a organização!
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O tema do XVII Encontro, que se realizou entre 5 e 7 de outubro do ano 
2000, e decorreu em Viana do Castelo, foi: 

“O ESTADO DA INDÚSTRIA”

O XV Encontro teve como tema: 

“O NOSSO PAPEL”

EXPOCELPAS

Este foi o tema do XVI Encontro:

“PASTA E PAPEL OS DESAFIOS DO SÉCULO XXI”

Simultaneamente com os Encontros, tem sempre 
decorrido uma exposição de materiais, equipamen-
tos e matérias-primas, a EXPOCELPA, que tem sido 
decisiva numa maior ligação e conhecimento entre 
fornecedores e clientes, tendentes à formação de 
verdadeiras parcerias.

IX - 1988

XI - 1990 XX - 2007



De volta à Figueira da Foz, o XVIII Encontro, teve como tema central: 

“UMA INDÚSTRIA DE FIBRA”

Durante os primeiros 20 anos a organização dos Encontros Nacionais esteve 
ao encargo de comissões organizadoras pertencentes às fábricas anfitriãs, 
nas cidades em que se encontram instaladas e ainda junto de universidades 
e institutos, ligados à formação e investigação do setor.

Assim os Encontros já se realizaram por todo o país, citando: Viana do 
Castelo, Setúbal, Figueira da Foz, Aveiro, Espinho, Tomar, Lisboa, Covilhã, 
Estoril e Torres Novas.

Foi instituido o “Prémio Tecnicelpa” em 2004 com 
o objetivo de estimular a produção de trabalhos 
técnico-científicos nas Empresas, Universidades e 
Institutos de Investigação que desenvolvem a sua 
atividade em áreas direta ou indiretamente relacio-
nadas com a Indústria de Pasta e Papel. Este prémio 
tem contribuído para um maior enriquecimento do 
conhecimento, assumindo-se como um fator rele-
vante para a Indústria Portuguesa num ambiente de 
extrema competitividade à escala global.

História geográfica dos Encontros Tecnicelpa

Desde 2003, já com uma estrutura efetiva, sede 
própria e funcionários a tempo inteiro, a organização 
destes eventos passou a ser da responsabilidade da 
Comissão Organizadora e secretariado, sendo esta 
maioritariamente formada pelo Conselho Diretivo em 
funções à data do evento. Desde então já se realizaram 
o 19º, 20º, 21º e 22º estando agora em preparação o 23º.
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Em simultâneo, entendeu a Tecnicelpa convidar personalidades de elevada reputação técnica e científica do 
sector da Pasta e do Papel, para integrarem uma Comissão Científica de caráter permanente, que pudesse fun-
cionar em ligação com o Conselho Diretivo com as seguinte funções:

- Funcionar como Comissão Científica dos Encontros Nacionais, analisando e selecionando os trabalhos 
   propostos para apresentação no programa de conferências destes Encontros.
- Funcionar como Júri do “Prémio Tecnicelpa”, procedendo à seleção do trabalho vencedor.
- Funcionar como Comissão Consultiva de carácter técnico científico, dando pareceres e sugestões sobre 
   a programação das atividades de formação da Tecnicelpa.

Desde então para cá, esta Comissão Científica tem tido alguma alteração na sua constituição, procurando 
abranger um largo grupo de matérias e proveniencias. 

No XIX Encontro, em Tomar, o tema central foi: 

“INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE”

No XX Encontro em Tomar, de 10 a 12 de outubro 
de 2007, o tema foi: 

“COMPETITIVIDADE E NOVOS DESAFIOS”

O XXI Encontro foi realizado em parceria com a rede 
Iberoamericana RIADICYP, sendo este o VI Congresso 
Iberoamericano, sob o tema central: 

“NOVOS PARADIGMAS NA INDÚSTRIA DA PASTA 
E DO PAPEL”. 

Esta cooperação, que exigiu um esforço organizacio-
nal e logístico significativamente superior, resultou 
num encontro com records de participação de tra-
balhos, num total de 69 comunicações orais distri-
buidas em 16 sessões ao longo de 3 dias e 95 pósteres. 
Participaram ainda no encontro 324 congressistas, 
45% dos quais eram estrangeiros. Este foi, sem dúvida 
o Encontro mais internacional, com mais adesão a to-
dos os níveis e com maior visibilidade na comunidade 
nacional e internacional. 
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O retorno à organização do encontro de forma isolada e no auge do periodo 
de crise económica no país e no mundo, foi um exercício algo arriscado, 
fruto da confiança nos sócios coletivos da Associação e da boa reputação 
já conseguida nos anos anteriores da Tecnicelpa. Não querendo a direção 
então vigente distanciar mais de 3 anos entre a realização do Encontro, 
levou esta difícil tarefa a bom porto, não sem antes passar por alguma 
angustia de atrazos na adesão, menor popularidade na exposição e muito 
menor afluência de trabalhos para apresentação. Procurando fixar uma 
designação a este evento, decidiu a Comissão Organizadora estabilizar o 
nome como “International Forest, Pulp and Paper Conference”.

Foi ainda assim um encontro digno da Associação que o leva a efeito, com a 
qualidade técnica e organizacional já anteriormente alcançada, conseguin-
do ainda assim, num clima totalmente desfavorável, um resultado financei-
ro líquido acima do encontro anterior.

Resultante da internacionalização e interligação 
com as Associações congéneres na Europa, já coube 
igualmente à Tecnicelpa em 1987 e em 2003, a 
realização do Simpósio e Conferência internacional 
da EU CE PA, símbolo do prestígio alcançado pela 
nossa Associação. 

Programa da XXIII Tecnicelpa 2016

No programa desta conferência, contamos com uma 
sessão de abertura demarcada pelas presenças institu-
cionais que melhor representam a indústria, o setor, a 
região e a associação.

No espaço dedicado às palestras plenárias, teremos a 
presença do economista Daniel Bessa, e dos investiga-
dores Marco Lucisano da Suécia e Jorge Luis Colodette 
do Brasil, que dissertarão sobre as matérias de sua 
especialidade, desde a economia, à biorefinaria, pas-
sando também pela produção de pasta.

A Expocelpa, conta já com a adesão de 10 empresas, 
entre produtoras, fabricantes de equipamento, presta-
doras de serviço especializado e também da comunica-
ção internacional, tendo muito rapidamente esgotado 
os primeiros espaços disponibilizados.

XXIII TECNICELPA 2016
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Programa detalhado

As candidaturas para as sessões técnicas tiveram 
uma boa adesão, sendo o programa constituído 
por mais de 30 apresentações orais e um painel de 
exposição de cerca de 40 pósteres. Os trabalhos serão 
apresentados em 10 sessões divididas entre, Matérias 
primas, Pasta, Papel, Biorefinaria, Novas aplicações, 
Energia e Ambiente e ainda outras atividades de su-
porte, havendo necessidade de conciliar duas sessões 
paralelas, em salas distintas. 

No segundo dia de trabalhos, a sessão de encerra-
mento contará com a presença dos CEO’s das princi-
pais fábricas produtoras de pasta e de vários tipos de 
papel, em Portugal.

Para encerrar o dia e as atividades de cariz teórico, 
decorrerá nas caves Taylor’s em V.N.Gaia, o jantar 
de gala, precedido por uma breve visita aos arma-
zéns. Durante o jantar, serão entregues os prémios 
relativos à conferência e serão ainda agraciados com 
o diploma de sócios honorários os dois novos nomea-
dos, José Luis Amaral e João Pinho ferreira. A noite 
encerrará com entretenimento musical.

No último dia decorrem as visitas às fábricas du-
rante a manhã. Os congressistas terão oportunidade 
de escolher previamente a qual das duas (Europac 
Kraft Viana ou Dow Portugal) preferem visitar. A 
Tecnicelpa providenciará transporte, em autocarro, 
do Porto até às fábricas e regresso de novo ao Porto, 
no final das visitas e do almoço.

E assim se compõe o programa de mais um impor-
tante Encontro Internacional com a organização da 
Tecnicelpa, pela primeira vez na cidade do Porto.

Esperamos pela adesão massiva dos técnicos e dos 
associados, neste evento que celebra também os 35 
anos da Associação, fundada com o propósito princi-
pal de juntar os técnicos papeleiros e pasteiros, para 
que pudessem conhecer-se e trocar conhecimentos e 
experiências fundamentais ao desenvolvimento da 
atividade.

12 OUT.

Abertura do secretariado Plenária C - Innventia

Saída para as fábricas

Receção e visita
à Fábrica

Regresso ao Porto 

Abertura Expocelpa
Sessão oral 4 - Papel

Sessão oral 8 - Pasta

Sessão oral 9 - Biotecnologia

Sessão oral 10 - Novas aplicações

Sessão de Encerramento da Conferência

 Jantar de Gala

Coffee + pósters

Coffee + pósters

Sessão oral 5 - Pasta
Sessão de Abertura

da Conferência

Sessão oral 6
Energia + outros

Sessão oral 7
Floresta + sustentabilidade

Plenária B 
Jorge Colodette

Sessão oral 1 - Floresta

Plenária A - Daniel Bessa

Sessão oral 3 - Papel

Best Posters pitchs

Porto de Honra

Coffee + pósters

Sessão oral 2
Biotecnologia

Almoço

14 OUT.13 OUT.



SantoTirso (1964)
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O Porto foi a cidade escolhida, neste ano de 2016, 
para a realização do próximo Encontro. Uma cidade 
com um notório desenvolvimento turístico e cul-
tural, bem apetrechada em vias de comunicação e 
transportes, repleta de cantos e encantos turísticos 
para descobrir e com um ambiente típico nortenho, 
que conquistou a escolha da Comissão Organizado-
ra. Não sendo especificamente uma cidade de indús-
tria papeleira, encontra-se no entanto numa região 
com fácil acesso a norte e a sul, onde se desenvolve-
rão as duas visitas técnicas do evento.

A Fundação foi instituída em 1964. É uma instituição 
privada, sem fins lucrativos, que tem por missão a rea-
lização de atividades educativas, culturais e sociais que 
promovam a sociedade do conhecimento e contribuam 
para a inclusão social, proporcionando simultaneamente 
oportunidades de ocupação de tempos livres.

Numa área tão vasta como é a cidade do Porto, a 
escolha do local para a realização central da confe-
rência prendeu-se, não apenas às questões logísti-
cas considerando os diferentes espaços necessários, 
mas em especial à ligação à indústria papeleira, que 
a fundação tem, uma vez que tem instalado no seu 
edifício um museu do papel-moeda.

Locais associados ao evento

Sobre a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda

História da Fundação



Costa Cabral (1975) Raimundo Macedo (1981)
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A 16 de novembro de 1974, contando 88 anos, faleceu 
António Cupertino de Miranda. Portugal vivia tempos 
conturbados devido à Revolução de 25 de abril de 1974 
que trouxe alterações de toda a ordem: políticas, econó-
micas e sociais.
 
A Fundação que tinha o seu património constituído 
quase exclusivamente por ações do Banco Português do 
Atlântico, fica com este reduzido praticamente a nada, 
devido à nacionalização da Banca ocorrida em 11 de 
março de 1975.
 
A Fundação é obrigada a encerrar, por falta de fundos. 
No entanto, os atuais administradores nunca encararam 
a hipótese deste encerramento ser definitivo.
 
O exemplo de vida do fundador e o compromisso assu-
mido de levar por diante o sonho do Dr. António Cuper-
tino de Miranda falaram mais alto. Grandes foram as di-
ficuldades. Mas estas funcionaram como estímulos.

Assim, a partir de 1981, começou a reestruturação finan-
ceira da Fundação. É também neste ano tão importante 
de 1981 que o administrador Dr. Alberto Correia de Al-
meida decide iniciar a criação de uma coleção de papel 
fiduciário, que iria permitir pensar no futuro Museu do 
Papel Moeda.

De 1981 em diante, houve um objetivo prioritário: tra-
balhar, investir e criar receitas de forma a arranjar uma 
sede condigna e implementar atividades culturais. Foi

Aproveitando a localização a norte, não poderemos deixar de visitar a nossa 1ª anfitriã, a atual EUROPAC KRAFT 
VIANA, em Viana do Castelo. A cerca de uma hora de distância, a visita à Europac, permite a uns revisitar e outros 
conhecer, o processo produtivo do papel kraft, uma das maiores fábricas de papel em Portugal.

possível, então, em 1989, adquirir um terreno na Aveni-
da da Boavista, em frente ao belo Parque da Cidade, re-
servando 10.000 m2 para a sede.
 
A partir de então, o objetivo passou a ser, além da criação 
do suporte financeiro, a construção da sede, cujo projeto 
foi entregue ao Sr. Arquiteto Francisco Braancamp de 
Figueiredo.
 
A 1 de abril de 1991, precisamente 10 anos depois da rea-
bertura da Fundação, esta instalou-se na Avenida da 
Boavista.
 
A sede, embora já instalada no terreno atual, era então 
bem mais pequena.

Em 1996, a 20 de janeiro, inaugura-se o Museu do Papel 
Moeda, que é o núcleo diferenciador desta instituição.
 
A partir de então, a Fundação tem vindo a aumentar as 
estruturas físicas - a área construída é presentemente de 
4.000m2. A sede dispõe de auditórios e de salas de ex-
posições, equipadas com modernos sistemas áudio e pro-
jeção de vídeo, videoconferência e tradução simultânea. 
Existe ainda um restaurante aberto diariamente.
 
Congressos, exposições temporárias, concertos e debates 
animam permanentemente os espaços. Além das ativida-
des e projetos que integram a programação própria, a Fun-
dação está aberta às iniciativas de outras entidades, aco-
lhendo manifestações culturais e artísticas de qualidade.

As visitas técnicas
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A Europac Kraft Viana (EKPV) é a fábrica integrada pro-

dutora de papel Kraftliner do Grupo Europac. 

O Grupo Europac é uma multinacional do sector da 

embalagem de papel canelado, com 26 unidades fabris 

espalhadas por França, Espanha, Portugal e Marrocos. 

Encontra-se presente em todos os ramos deste sector: 

floresta, recolha e tratamento de resíduos (cinco unida-

des industriais; capacidade de 350.000 tpa), produção 

de papel kraftliner, testliner e flutting (quatro unidades 

industriais; capacidade de 450.000 tpa de kraftliner e 

625.000 tpa de testliner e flutting), produção de energia 

(três unidades industriais; potência instalada 153 MW) e 

produção de pranchas e caixas de cartão canelado (cator-

ze unidades industriais; capacidade 850 Mm2 de pran-

cha e 690 Mm2 de caixas de cartão canelado). 

A EKPV, que se situa em Viana do Castelo, no Norte de 

Portugal, entrou em laboração em 1974. Inicialmente 

designada por Celnorte, posteriormente Portucel Via-

na e actualmente Europac Kraft Viana, esta unidade 

fabril passou por vários programas de desenvolvimento 

que permitiram elevar a sua capacidade produtiva das 

135.000 tpa iniciais para as 450.000 tpa actuais. O último 

grande projecto de desenvolvimento ocorreu no período 

2005 - 2010, em que investimentos que ultrapassaram os 

150 M€ permitiram transformar esta unidade numa das 

mais modernas e eficientes da Europa. 

A EKPV produz dois tipos de papel para embalagem: o Kra-

ftliner clássico, designado por Portopac, com uma gama 

de gramagens compreendida entre 115 e 275 g/m2 e um 

Topkraftliner, designado por Vianapac, nas gramagens 

115, 140 e 165 g/m2. Como matéria-prima utiliza madeira 

de pinho e de eucalipto (mix 80/20 %) e papel reciclado. 

A pasta virgem é produzida pelo processo Kraft ao sulfa-

to de alto rendimento, num digestor contínuo Kamyr de 

12 Kg/cm2 de pressão hidráulica no topo, com 70 metros 

de altura útil e 1.290m3 de capacidade volumétrica. 

A pasta virgem, antes de ser alimentada à máquina de 

papel, passa por um processo de refinação, crivagem e 

lavagem em contracorrente constituído por três fases. O 

controlo automático do processo de cozimento é garanti-

do por um sistema de supervisão Metso e o comando de 

todas as operações é efectuado através de um sistema de 

controlo distribuído Honeywell. 

A fábrica de pasta reciclada é uma instalação Voith, com 

as clássicas operações de desfibração, crivagem, depura-

ção e espessamento da pasta. A EKPV é o maior recicla-

dor nacional de papel, contribuindo de modo inequívoco 

para a conservação de recursos naturais e energéticos e 

para a protecção do meio ambiente, através desta forma 

de redução de resíduos sólidos urbanos. 

A área da recuperação química é constituída por uma 

bateria de evaporadores de 6 efeitos e um concentrador 

de lamelas do tipo “película descendente”, uma caldeira 

de recuperação Babcock Wilcox, um forno da cal F.L.S-

mith e uma caustificação Dorr-Oliver. 

A produção de papel faz-se numa máquina original-

mente Beloit, com uma largura útil de 6,4 m. A zona de 

formação é constituída por duas mesas Fourdrinier, uma

Europac Kraft Viana

Produção de pasta virgem

Máquina de papel
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para a camada de base e a outra para a de cobertura, exis-

tindo um formador híbrido na mesa de base. A secção 

de prensas é do tipo bi-vent, complementada por uma 

prensa extended nip Beloit. A EKPV foi uma das primei-

ras fábricas da Europa a dispor desta tecnologia, hoje tão 

vulgarizada, o que na altura constituiu um importante 

salto tecnológico. A secção de secagem é constituída por 

72 cilindros secadores, divididos por oito secções, sendo 

as duas primeiras do tipo “single tier”. A zona de acaba-

mentos é constituída por uma bobinadora Valmet KL 

1000, dotada de um sistema de emenda automático (BJS 

da Metso Paper). A planificação da produção é efetuada 

por um sistema ERP – Optivision, que assegura a gestão 

das encomendas, os programas de produção, trim da bo-

binadora e a comunicação com os vários equipamentos 

da linha de acabamentos.

A produção de energia ocorre em duas instalações de ci-

clo combinado a gás natural (CHPs), com duas turbinas 

a gás Rolls Royce de 30 MW de potência eléctrica, uma 

turbina a vapor Siemens de 27 MW de potência eléctrica 

e uma outra turbina a vapor Mann de 11 MW de potên-

cia eléctrica. 

Para a produção de vapor, para além da caldeira de recu-

peração e das centrais de ciclo combinado já menciona-

das, existe ainda uma caldeira de biomassa de leito flui-

dizado Foster Wheeler, onde são queimados os rejeitos 

da preparação de madeiras e os rejeitos fibrosos da insta-

lação de fibra reciclada. 

Em termos ambientais a EKPV dispôs, já ao tempo da 

montagem da fábrica, de soluções técnicas eficazes para 

o tratamento dos efluentes líquidos e emissões gasosas, 

numa perspectiva de preservação do ambiente. A des-

carga dos efluentes no mar constituiu, em 1974, uma so-

lução de fundo absolutamente inovadora para a época, 

garantindo a preservação, desde o início, das águas do 

Rio Lima. Para isso, foi montada uma conduta com cerca 

de 12 Km de extensão, com um exutor submarino situa-

do a 2 Km da costa e a 18 metros de profundidade, garan-

tindo uma eficiente dispersão e diluição do efluente, em 

condições particularmente favoráveis de regeneração do 

meio recetor. No interior das instalações fabris o efluente 

líquido é tratado num tratamento primário e num tra-

tamento secundário aeróbico, que garantem o cumpri-

mento de todos os parâmetros ambientais. As emissões 

gasosas são tratadas recorrendo a scrubbers ou electro-

filtros, consoante a natureza do fluido em causa. Relati-

vamente aos resíduos sólidos, a principal preocupação 

é garantir a sua reutilização e valorização no exterior. 

Apenas aqueles que não são passíveis de ser utilizados 

deste modo é que são depositados num aterro interno, 

devidamente controlado. 

Sendo cerca de 220 as pessoas afectas directamente ao 

processo fabril, as políticas de segurança e formação 

constituem peças fundamentais da gestão da EKPV, as-

sim como os princípios de melhoria contínua, alguns dos 

quais com plena implementação nas instalações. 

A certificação dos sistemas de gestão foi, desde sempre, 

uma prioridade da EKPV, razão pela qual dispõe da Cer-

tificação da Qualidade (ISO 9001), Ambiental (ISO 14001), 

Energia (ISO 50001), Segurança (OHSAS 18001), Cadeia de 

Responsabilidade (PEFC e FSC) e Laboratórios (ISO 17025).

No programa de visitas técnicas da XXIII Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel – TECNICELPA 2016, 

procurou-se diversificar o espaço industrial a visitar, indo ao encontro de outras realidades industriais, das quais os 

nossos conferencistas possam aprender algo de novo, nomeadamente na área da segurança e saúde. Sendo a Dow uma 

empresa já com longa experiência no manuseamento de químicos perigosos, desenvolveu ao longo do seu percurso de 

vida, melhores técnicas e metodologias de manuseamento e utilização de substâncias perigosas, estando um passo à 

frente nesta matéria. Assim os nossos conferencistas poderão contactar com esta realidade, procurando oportunida-

des de melhoria dos métodos de trabalho, nos seus próprios espaços.

Dow Chemical Company 

Central de energia
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A Dow combina o poder da ciência e da tecnologia para, 

de forma constante, inovar no que é essencial para o pro-

gresso humano. A Companhia alia química e inovação 

aos princípios de Desenvolvimento Sustentável para aju-

dar a resolver alguns dos problemas mundiais mais gra-

ves, como a necessidade de água potável, geração de ener-

gias renováveis e conservação de energia, assim como o 

aumento da produtividade agrícola. O diversificado le-

que de produtos da Dow, líderes na indústria, nas áreas 

de especialidades químicas, materiais avançados, ciên-

cias agrícolas e plásticos proporciona uma gama variada 

de produtos de alta tecnologia e soluções aos clientes em 

cerca de 160 países e em sectores de elevado crescimento, 

como a eletrónica, água, energia, revestimentos e agricul-

tura. Os mais de 5 mil produtos da empresa são produzi-

dos em 197 unidades fabris, instaladas em 36 países.

A Dow possui uma forte presença na Península Ibérica, 

com instalações na Espanha e em Portugal, com filiais 

europeias pertencentes à The Dow Chemical Company. 

As unidades de produção da Dow, construídas com a 

tecnologia mais moderna, produzem e fornecem uma 

grande diversidade de produtos químicos, desde água 

potável, alimentos e medicamentos, até tintas, material 

de embalagem e produtos para a saúde e higiene pessoal.

A DOW Portugal

A Dow Portugal, uma das subsidiárias da The Dow Che-

mical Company, está presente no país há mais de 30 

anos, com uma unidade produtiva em Estarreja. Nas ins-

talações em Estarreja, produz PMDI (metil difenil isocia-

nato), matéria-prima fundamental utilizada na produ-

ção de espumas rígidas de poliuretano e de elastómeros 

de poliuretano. A unidade de PMDI da Dow Portugal é 

hoje um centro de produção estratégico para o negócio 

da Dow Poliuretanos e para a Dow, tendo aumentado 

progressivamente a sua capacidade e otimização.

Desde o início da sua atividade em Portugal, a Dow tem 

mantido um diálogo aberto e uma relação de confiança 

com a sociedade, investindo na modernização tecnológi-

ca da unidade de PMDI, aplicando processos de produção

cada vez mais eficientes e eficazes e investindo na prote-

ção do meio ambiente, da segurança e saúde.

Alguns dados:

› Estabeleceu-se pela primeira vez na Península 

  Ibérica em 1960

› Emprega mais de 1500 colaboradores

› Fabrica mais de 250 produtos

› A sua sede central e escritório de vendas estão 

  localizados em Madrid

› Gere 4 centros localizados em Tarragona, Ribaforada 

  e Tudela (Navarra) e Estarreja (Portugal)

› Tem 4 centros de investigação

› Mercados em que intervém: agricultura e alimentos; 

  edifícios e construção; eletrónica; lazer; medicina 

  e saúde; artigos para o lar; cuidados pessoais; indústria;

  gás e petróleo; embalagens, papel e indústria editorial;

  plásticos; transportes e serviços públicos

Produtos fabricados em Estarreja, Portugal:

PMDI

O PMDI é uma matéria-prima essencial para a produção 

de espumas rígidas de poliuretano e elastómeros de po-

liuretano. Grande parte do PMDI produzido em Estarre-

ja é transferido para outras unidades europeias da Dow, 

para o fabrico de poliuretano. Este material é usado como 

matéria-prima em várias indústrias transformadoras de 

bens finais, como as de refrigeração, eletrónica, calçado, 

isolamento térmico, construção, embalagens, adesivos, 

vedantes e elastómeros. O poliuretano está presente 

em diversos equipamentos essenciais ao nosso dia a dia, 

como mobiliário, computadores, painéis de instrumen-

tos de automóveis, calçado, eletrodomésticos, pavimen-

tos, equipamentos de desporto, etc.

A interligação estratégica de várias empresas no Com-

plexo Químico de Estarreja (CQE) é um fator crucial para 

a competitividade da fábrica de PMDI da Dow Portugal. 

Esta unidade é o motor da produção do CQE, ao absor-

ver grande parte da produção das outras empresas, no-

meadamente a CUF-QI e a Air Liquide. Daquela, a Dow 

Portugal recebe a anilina e desta recebe o monóxido de 

carbono, matérias-primas para a produção de PMDI. 

Esta interligação estratégica contribui para a competiti-

vidade do site de Estarreja, ao permitir a obtenção das 

matérias-primas de forma mais fácil e segura, através de 

pipeline direto, abdicando do recurso ao transporte por 

estrada, diminuindo o risco de acidente químico e os cus-

tos de aquisição.

Com a expansão de capacidade produtiva, em 2009, a 

fábrica de PMDI em Estarreja passou a proporcionar aos 

clientes da Dow uma maior flexibilidade e fiabilidade 

no fornecimento do produto. Estarreja duplicou a sua
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capacidade de produção, tornando-se numa unidade de 

produção à escala mundial, estratégica para o negócio da 

Dow Poliuretanos. Além de Estarreja, a Dow produz e 

destila PMDI nas suas fábricas de Freeport e La Porte, no 

Texas, em Yeosu, na Coreia do Sul, em Stade, Alemanha, 

e em Delfzijl, na Holanda.

Ambiente, Saúde e Segurança

No Departamento de EH&S (Environmental, Health & 

Security)  trabalha-se em várias áreas estratégicas:

Programa “Drive to Zero”

A Dow acredita plenamente que o 0 (zero incidentes, zero 

acidentes, zero desculpas) é possível e que os sistemas de 

gestão devem ser concebidos com vista a atingir este ob-

jetivo. Para manter os mais elevados níveis de excelência 

em termos de segurança, desenvolveu-se uma campa-

nha de sensibilização, para lembrar  aos colaboradores a 

importância do seu contributo individual para o alcance 

desse objetivo global de segurança. A Dow acredita que 

prevenir é o método mais eficaz  de proteção e, por isso, 

qualquer incidente/acidente, por menor que seja, é co-

municado, registado e investigado, seguindo os procedi-

mentos internos, para conseguir aprender, melhorar e 

avançar para a cultura do zero. “Drive to Zero” promove 

condutas que protegem todos, porque se estimula uma 

maior vigilância por parte de todos os colaboradores, as-

sim como a identificação proativa de situações de risco.

Programa de empresa saudável

“A Promoção da Saúde é a ciência e a arte de ajudar as 

pessoas a mudar o seu estilo de vida, de modo a cami-

nhar para um ótimo estado de saúde”.

Sob este lema, o programa de empresa saudável direcio-

na os seus esforços para atingir uma “Saúde Total”, que 

cuide não só da saúde física, mas também social, inte-

lectual, emocional e espiritual. Para o efeito, existe toda 

uma série de iniciativas implementadas  na empresa, que 

proporcionam facilidades de infraestrutura, avaliação e 

planificação, ferramentas de medição de progresso e a 

comunicação necessárias para que sejam levadas a cabo.

“Viva Vida”

É o nome do Programa de Promoção da Saúde que a Dow 

Ibérica disponibiliza aos seus colaboradores, com vista a 

melhorar a sua qualidade de vida. Esta iniciativa conta 

com um rácio de participação entre os seus colaborado-

res e colaboradoras de 89%, que participaram, pelo me-

nos, numa atividade relacionada com os seguintes temas:

› Programa de controlo de peso

› Programa de atividade física

› Programa para deixar de fumar

› Notas de saúde mensais: atividade física, excesso 

  de peso, diabetes

› Doenças crónicas

› Programa para uma alteração de comportamento 

  durante seis semanas: 12% controlo Peso – 12% 

  Atividade Física – 12% Tratamento do Stress

› Práticas para toda a empresa (por exemplo, Dia de 

  caminhar, Dia sem Tabaco, Dia da Saúde, Dia da 

  medicina preventiva)

Consciencialização Ambiental

No âmbito do seu forte compromisso com a Saúde, Se-

gurança e Ambiente, a Dow Tarragona dispõe de um 

sistema de gestão ambiental, que cumpre a norma ISO 

14001:2004 e a certificação EMAS, que mantém des-

de 2002. O objetivo deste centro de produção, uma vez 

que se adere voluntariamente a este sistema de gestão, é 

controlar de forma sistemática os aspetos ambientais das 

diversas atividades, em conjunto com o corresponden-

te sistema de controlo e atribuição de responsabilidades 

através de auditorias. Em 2009, a fábrica de Estarreja, em 

Portugal, obteve igualmente a sua primeira certificação 

ISO 14001:2004.

A empresa incentiva e ensina todos os seus colaborado-

res relativamente à consideração e avaliação de impacto 

ambiental de qualquer procedimento de trabalho.
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Ir ao Porto, é inevitável conhecer uma parte da sua his-

tória e da sua cultura, sendo obrigatória a visita a um dos 

mais tradicionais lugares de armazenamento do produto 

que mais fama trouxe e continua a trazer a esta cidade: 

as caves do mundialmente reconhecido vinho do Porto.

Permitindo aos congressistas disfrutar de um ambiente 

e gastronomia tradicional portuense, escolhemos a casa

O restaurante Barão Fladgate oferece-lhe uma localiza-

ção fantástica e um enquadramento único nas caves Vi-

nho do Porto com uma vista magnífica sobre o rio Douro 

e centro histórico do Porto. Oferece uma interpretação 

contemporânea da cozinha tradicional com tónica na 

utilização de ingredientes frescos locais, uma montra dos 

sabores autênticos de Portugal. A carta de vinhos oferece 

uma grande variedade de referências das principais re-

giões vitivinícolas portuguesas e, como seria de esperar, 

TAYLOR’s para a realização do jantar de gala da XXIII 

Conferência TECNICELPA 2016. Num espaço conjunto 

com os armazéns de vinhos, associado a um jardim apra-

zível e ainda de um restaurante e varanda, com vistas 

magníficas sobre o Porto, o rio e a ponte D. Luis, será 

realizado não apenas a receção e jantar, mas também a 

entrega de diplomas, prémios e distinções honoríficas. 

No final ainda terá lugar um espaço de entretenimento.

uma vasta escolha de Vinho do Porto, desde aperitivos 

a tawnies envelhecidos e os Vintages mais expressivos. 

No verão, o Barão Fladgate  tem disponível um terraço, 

onde os clientes podem deliciar-se com uma variedade 

de pratos leves, enquanto desfrutam da espetacular vista 

sobre a cidade antiga. O seu nome tem origem em John 

Fladgate, o célebre exportador de Vinho do Porto e sócio 

da Taylor`s no século XIX, tendo sido distinguido com o 

título de Barão pela sua obra inovadora na viticultura. 

Caves Taylor’s – Barão de Fladgate

Desfrute da experiência no Barão Fladgate...
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CONVITE
Temos o prazer de anunciar que se irá realizar uma vez mais, entre os dias 12 e 14 de Outubro de 
2016, o maior evento da TECNICELPA, o nosso Encontro, já na sua XXIII edição e, tal como nas 
últimas edições, designado por Conferência Internacional.

A Conferência irá decorrer na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, no Porto, permi-
tindo usufruir de um local único para o evento que se realiza em simultâneo com a Exposição/
Expocelpa, fomentando um maior intercâmbio entre os Técnicos e o seu contacto com as Em-
presas produtoras.

Tendo em conta a dimensão internacional conquistada em edições anteriores, as línguas oficiais 
serão Português e Inglês. Este evento pretende reunir um elevado número de participantes: 
Cientistas, Produtores, Técnicos e Empresas provenientes de diferentes partes do globo, que tra-
balhem nas áreas da Floresta, Pasta e Papel. Pela sua relevância, é sem dúvida uma conferência 
a não perder, que incluirá a participação de reputados investigadores, técnicos, bem como de 
importantes empresas do setor. Estão igualmente previstas visitas técnicas a duas empresas na-
cionais: a Europac Kraft em Viana do Castelo e a Dow Portugal em Estarreja.

Na sequência dos trabalhos enviados pelos autores, o programa de sessões orais e pósteres será 
orientados pelos seguintes tópicos: Floresta, Matérias primas, Produção de Pasta, Produção de 
Papel, Energia e Ambiente, Biotecnologia e biorefinaria, Novas aplicações para pasta e papel e 
Outras atividades de suporte.

O Programa Geral inclui três sessões plenárias convidadas, apresentações orais e em póster e, 
ainda, uma visita técnica. Para além da Receção de Boas-Vindas e do Jantar de Gala, está tam-
bém previsto um atrativo Programa Social de modo a proporcionar momentos lúdicos aos acom-
panhantes, numa grande cidade histórica e turística do norte do país.

À melhor apresentação e ao melhor póster serão atribuídos Prémios. Adicionalmente, e como é 
já tradição nos Encontros da TECNICELPA, mantém-se o “Prémio TECNICELPA” que foi criado 
com o intuito de estimular a produção de trabalhos técnico-científicos desenvolvidos em Portu-
gal (Empresas, Universidades ou Institutos de Investigação) por autores de nacionalidade portu-
guesa ou estrangeira que desenvolvem a sua atividade nas áreas da Floresta, da Pasta e do Papel.

A Comissão Organizadora da XXIII Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel - TEC-
NICELPA 2016, tem a honra de convidar a participar no evento todos os Investigadores, Produ-
tores, Técnicos, e Empresas Fornecedoras que, direta ou indiretamente, estão ligados ao setor da 
Floresta, da Pasta e do Papel.

Agradecemos antecipadamente a cooperação de todos para tornar esta conferência num evento 
técnico e científico profícuo e agradável e contamos com a vossa presença no Porto, em 2016.

INSCREVA-SE!

Com os melhores cumprimentos,
A Comissão Organizadora

TECNICELPA, R.Amorim Rosa, 38 – 1º Dto  :  2300-450 Tomar - PORTUGAL
Tel. / fax: +351 249324858  :  http://www.tecnicelpa.com

XXIII Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel - TECNICELPA 2016
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