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Editorial

Pela vigésima terceira vez a Tecnicelpa organizou um congresso que reuniu os principais intervenientes técnicos 

do setor da pasta e papel em Portugal, recebendo também algumas participações estrangeiras que muito enrique-

ceram o evento. É sobre esta organização que a revista deste número se foca, recolhendo opiniões e depoimentos, 

completamente livres, de alguns dos principais congressistas, organizadores e sócios destacados da Tecnicelpa.

De uma forma geral classifico este Congresso como um sucesso. Faço-o, evidentemente, como parte interessada 

e bem informada sobre todo o processo que foi necessário percorrer, durante mais de um ano, até ao início dos 

trabalhos no Porto no dia 12 de Outubro.

Sucesso quando pensamos nos objetivos principais que norteiam este nosso Encontro: reunir a comunidade de 

técnicos do sector para conhecerem o desenvolvimento científico e tecnológico ocorrido, ouvir alguns dos prin-

cipais intervenientes na definição da sua estratégia, num ambiente de saudável convívio e de encontro de ge-

rações. Foi uma jornada que cumpriu com este desígnio. Foram particularmente importantes e merecedores de 

destaque, as ótimas intervenções plenárias, com convidados que deixaram algumas reflexões muito relevantes 

sobre a “vida” do setor, a grande quantidade e qualidade de trabalhos submetidos e avaliados pela nossa Comissão 

Científica, e a participação numerosa de jovens de todas as proveniências, que seguramente ficaram a conhecer 

melhor, e de uma perspetiva diferente, a importância e o enquadramento da nossa indústria em Portugal.

Sucesso também porque foi o momento certo para proceder à homenagem de duas figuras que, pelo seu exemplo 

enquanto cidadãos e colegas, são hoje unanimemente considerados como referências individuais do setor, e uma 

fonte de inspiração para identificar os valores e os princípios que devem nortear as nossas vidas profissionais. 

O Eng. Pinho Ferreira e o Eng. José Luis Amaral juntam-se de forma totalmente merecida ao distinto grupo dos 

Sócios Honorários da Associação, e honra-nos muito ter sido parte deste momento especial.

Começar pelos aspetos positivos foi propositado porque entendemos que são estes que devem prevalecer na nos-

sa memória. Contudo houve muitos aspetos que podiam ter sido diferentes e que representam oportunidades de 

melhoria para futuros eventos. Privilegiando o programa técnico, aproveitamos muito pouco estarmos no Porto, 

uma cidade vibrante e com uma oferta que devia ter sido mais incorporada no programa do Congresso. Apesar 

das tentativas que foram feitas junto da Tutela, não fomos suficientemente persuasivos para que estivessem re-

presentados no Congresso e pudessem partilhar o seu ponto de vista relativamente aos assuntos que afetam esta 

indústria, e nos quais têm intervenção direta ou indiretamente. A exposição dos 35 anos da Tecnicelpa é um ativo 

que devia ter tido mais destaque no Congresso. São os três que merecem porventura mais destaque.

A organização do evento foi difícil e exigiu a uma pequena equipa um enorme esforço para que tudo fosse pos-

sível. Deixo aqui um agradecimento muito especial a todos estes poucos que se empenharam tremendamente 

em fazer com que chegássemos ao fim, conscientes que fizemos o melhor que podíamos. No futuro, contudo, se 

quisermos que o Congresso seja algo mais do que é hoje, temos que aumentar esta equipa e trazer para a mesma 

alguns elementos que possam executar algumas das tarefas de forma mais profissional.

Finalmente uma palavra a todos os que não puderam mas que gostariam de ter participado no Congresso. Já 

estamos a pensar no próximo Congresso Tecnicelpa e gostaríamos que nessa ocasião tenham a disponibilidade 

para se juntarem a nós.

PEDRO MATOS SILVA
Presidente do Conselho Diretivo
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Em meados de Novembro 2016, foram atribuídos os 
prémios da EXAME, para as maiores e melhores 500 
empresas a operar em Portugal, sendo vencedora no 
setor da Pasta e Papel, com base em 8 indicadores de-
finidos, a Caima, fábrica de celulose do grupo Altri, 
com sede em Constância.

Dos comentários descritos na edição Especial da Exa-
me, dedicada em exclusivo a estes prémios, ressaltou-
nos da mensagem do “patrão do Grupo Altri”, como é 
designado na revista o Engº Paulo Fernandes, a ideia 
de que a Caima está a produzir um produto que mais 
ninguém está a fazer em Portugal, a pasta solúvel, 
cujo mercado chinês absorve quase por completo. 
Chama ainda a atenção, que o grupo investiu já vários

Técnica de leitura rápida

Seminário “Metodologias de investigação de acidentes de trabalho”

Entrega de medalhas 25 anos e Assembleia Geral

Formação sobre tissue (PITA com Kate Leach)

Atividade lúdica

Curso iniciação pasta e papel na UBI

Workshops de temas de comunicação organizacional na Universidade Católica

Seminário “Indústria 4.0”

milhões de euros, na adaptação da Caima para este 
novo produto e o grupo está-se a preparar para inves-
tir mais, pese embora os eventuais constrangimentos 
de matéria-prima, mais preocupantes agora com a re-
cente discussão na Assembleia da República, sobre as 
condicionantes ao desenvolvimento das plantações 
de eucaliptos. Cabe-nos ainda felicitar as suas decla-
rações, ao perentoriamente afirmar a manutenção 
do grupo Altri dentro de Portugal, pois, citamos “… 
Ainda há muito para fazer em Portugal. Assim haja 
condições e contexto favorável ao investimento”.

Concluímos, dando os sinceros parabéns à Caima, 
pois nem sempre ser o maior é sinónimo de melhor 
e os mais pequenos um dia também se agigantam.

CAIMA

2017

Prémio EXAME para as 500 maiores e melhores empresas, sendo a Caima,
vencedora este ano para o setor da Celulose e Papel

As pequenas agigantam-se 

Plano de Atividades
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35 ANOS TECNICELPA

Um passado
com futuro

Desde que terminei o exercício efectivo da minha ac-
tividade profissional – já lá vão quase nove anos… - só 
agora voltei a participar num encontro nacional da Tec-
nicelpa, pela primeira vez realizado na cidade do Porto.

Alguma espectativa, bastante curiosidade e uma cons-
tatação: muitas caras novas (e jovens também!), uma 
grande visibilidade da participação da comunidade 
científica e uma evidente contração da componente 
social comparativamente com o programa científico.

Um interessante e bem concebido conjunto de pai-
néis com fotos e informações relativas à história dos 
primeiros 35 anos de vida da nossa Associação, suges-
tivamente designado por “Linha do Tempo”, chamou 
a minha atenção e suscitou o meu agrado, ao mesmo 
tempo que foi avivando as minhas memórias.

Lá estavam as fotografias (a preto e branco…) das jor-
nadas papeleiras de Salamanca (onde tudo começou…) 
e das reuniões preparatórias de Tomar, de Coimbra e 
de Viana do Castelo, a lembrar - nos que nada foi fácil 
naquele processo de criação da Tecnicelpa e que só a

visão e determinação daquele reduzido grupo de téc-
nicos papeleiros tornaram possível constituir e impor 
no contexto empresarial da época uma associação de 
técnicos e para os técnicos de um sector que, até aí, 
se caracterizava pelo individualismo e pela reserva e 
fechamento da maioria das empresas papeleiras.

A entusiástica adesão aos primeiros encontros nacio-
nais, com periodicidade anual durante vários anos, 
rapidamente tornou o processo irreversível e não foi 
preciso muito tempo para que figuras respeitadas e 
carismáticas das altas direções das maiores empresas 
se disponibilizassem para emprestar a sua experiên-
cia e o seu prestígio no apoio e reforço da imagem da 
nova associação, tanto a nível interno como externo, 
e assim contribuírem para o crescimento e afirmação 
da Tecnicelpa.

Recordo, neste particular, as insubstituíveis colabo-
rações dos engenheiros Firmino da Costa, Luís Rolo, 
Rui Ribeiro e Luís Simão, entre outros, nomeadamen-
te no laborioso processo de internacionalização da 
Tecnicelpa que culminou com a filiação na Eucepa.

Armando Brochado - Sócio Honorário 11

LINHA DO TEMPO

35 ANOS
TECNICELPA

Luís, Rúben e Melanie, equipa de jovens designers
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Lá estava também documentado o magnífico percur-
so dos 23 encontros nacionais e conferências inter-
nacionais onde o número de participantes e acom-
panhantes chegou a ultrapassar os quinhentos (!) nos 
encontros da passagem do milénio.

Pelo meio, iam sendo assinalados os primeiros con-
tactos com as congéneres espanhola e brasileira e a 
realização conjunta em território português de um 
simpósio e uma conferência europeia da Eucepa e de 
um congresso ibero - americano do CIADICYP.  

E também o progressivo e crescente envolvimento de 
universidades e politécnicos e a integração dos temas 
florestais nos programas dos encontros, conferências 
e ações de formação da Tecnicelpa, que justificaram 
inclusivamente a criação, a partir de 2005, do Pré-
mio Tecnicelpa para distinguir os melhores trabalhos 
apresentados nas sessões técnicas dos encontros e 
assim apoiar os seus autores no prosseguimento das 
suas atividades de estudo e investigação.

Enfim, os tempos são outros, a Tecnicelpa foi acom-
panhando as mudanças e compete às gerações de téc-
nicos mais recentes dar-lhe continuidade e manter o 
prestígio granjeado nos primeiros 35 anos. Seria mau 
desbaratar todo este capital acumulado. Para mim, se-
ria doloroso que tal viesse a acontecer.

Saudosismo? Não. Orgulho, sim, é o que sinto por ter 
compartilhado um passado que pode (e deve!) ter 
muito futuro.

Consulte a nossa página do facebook
Convidamos todos a “Partilhar”  e fazer “like” na página,
difundindo o nome da Tecnicelpa e a sua atividade. 

LINHA DO TEMPO (A caixa abre-se e revela os 35 anos de atividade)

Cronologia
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DISCURSO DE HOMENAGEM

Ao novo sócio honorário
João Pinho Ferreira
Carlos Van Zeller - Sócio 508

Introdução Biografica

O nosso homenageado, o Eng. Joao Luís de Pinho Fer-
reira, é uma figura bem conhecida de todos nós que 
trabalhamos na indústria de celulose e que deixou a 
sua marca nos lugares por onde passou.

Hoje a tarefa que me cabe é fácil porque se trata de 
uma personalidade de reconhecidos méritos;

Difícil, porque se trata de falar em público de alguém 
por quem se tem estima e amizade, mas é com enor-
me satisfação que o faço.

Percurso académico

O Eng. Pinho Ferreira licenciou-se em Eng. Química 
pela FEUP, em 1971, de onde seguiu para um serviço 
militar marcante, em Angola, entre 1972 e 1974.

Carreira

Iniciou a sua carreira profissional naquela que viria a 
ser uma das grandes paixões da sua vida, a Celbi, em 
1975, num período de grande agitação social, como jo-
vem engenheiro na produção de pasta.

Talvez fruto da herança sueca, a Celbi tinha 2 caracte-
risticas diferenciadoras à época:

-uma aposta na excelência técnica;

-um ambiente fabril informal e de grande dedicação 
e empenho.

Mesmo à medida do nosso homenageado!

Técnica

Nas questões técnicas, rapidamente se tornou um es-
tudioso do processo, aproveitando as fortes ligações à 
Suecia, e em particular à fábrica de Gruvon e ao labo-
ratório de Saffle, ambos do universo Billerud e berço 
de alguns dos excelentes técnicos que esta indústria 
conheceu, e com quem estabeleceu relações de gran-
de proximidade.

Demonstrou sempre um espirito inovador tentando 
imple-mentar soluções técnicas arrojadas, como são 
exemplo o primeiro digestor compact cooking a ní-
vel mundial, a pasta TCF, o andar P final (quando 
para outros não passava de uma curiosidade), o uso 
de medidas ambientais internas e a redução do uso 
de água (tão agora na moda).

Carlos Van Zeller no elogio a João Pinho Ferreira O agradecimento de João Pinho Ferreira - Sócio Honorário n.º 32
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Muitos outros poderiam ser mencionados, os quais 
permiti-ram que as organizações por onde passou es-
tejam hoje em termos tecnológicos na linha da frente 
da indústria de pasta de papel.

Gestor

Como gestor, o Eng. P. Ferreira percorreu todos os pa-
tamares organizacionais chegando ao topo da Celbi e 
da Celtejo, onde incutiu um espírito de melhoria con-
tínua contagiante, fruto da sua frontalidade e da sua 
inesgotável energia.

O estilo informal da sua liderança, a capacidade para 
incor-porar as sugestões dos colaboradores e a sua 
proximidade, permitiam-lhe criar um elevado espíri-
to de equipa e motiva-ção para resultados.

Em contraste com a sua emotividade natural, nos mo-
mentos críticos apresentava uma frieza para a toma-
da de decisão, o que lhe permitiu resolver com eleva-
do sucesso situações de risco industrial ou processos 
de reorganização complexos como foram os casos da 
Celbi nos anos 90 ou da Celtejo na década de 2000.

Outras duas características relevantes do Eng. Pinho 
Ferreira são:

- a sua vasta e eclética cultura nomeadamente em 
história política e sociologia, fonte dos inesgotáveis 
exemplos e his-tórias com que condimenta as suas 
conversas; 

-finalmente, os seus valores morais e sociais, aos 
quais recorreu frequentemente, quer para promover 
o desenvolvimento profissional dos seus colaborado-
res, quer para os apoiar pessoalmente em situações 
difíceis da sua vida priva-da, fez com que alguns deles 
ainda façam parte da sua lista de amigos.

Na Tecnicelpa, à qual aderiu desde a primeira hora, 
teve sempre um papel ativo, tendo feito parte de vá-
rias direções e sido presidente da assembleia geral 
biénio 2006-2007.

Caros colegas,

Pelos motivos expostos, considero que esta home-
nagem, mais do que merecida, será garantidamente 
apoiada pelas duas organizações onde desenvolveu 
a sua carreira e pelas pessoas que com ele privaram.

Ao Eng. Pinho Ferreira, Muito obrigado.

Faça-se Sócio da Tecnicelpa
Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel.
TECNICELPA desde 1980
Saiba mais em: www.tecnicelpa.com

O abraço emotivo Um agradecimento emocionado
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Exma Direção da Tecnicelpa
Caros colegas
Meus amigos

O CONTEXTO

A Tecnicelpa decidiu atribuir a distinção de membro 
honorário ao nosso colega José Luis Amaral. Julgo 
que esta distinção significa o reconhecimento, pela 
nossa associação, da exemplar qualidade profissional 
do Amaral bem ainda como dos inestimáveis servi-
ços, que o Amaral lhe prestou desde a sua fundação.

A Direção da Tecnicelpa convidou-me para, nestas 
circunstâncias, dizer algumas palavras alusivas a esta 
cerimónia.

Creio que esta escolha da Direção da Tecnicelpa se 
deve ao facto de eu ter sido compagnon de route do 
Amaral durante cerca de 35 anos, no liceu D. Manuel 
II, na Universidade do Porto, na Celnorte, na Portucel 
e no Raiz.

As minhas primeiras palavras são de elogio a esta de-
cisão da Tecnicelpa.

Quero realçar que esta decisão vem expressar o ca-
ráter exemplar que a Tecnicelpa reconhece no Engº. 
Amaral, e ao faze-lo, está a apontar-nos um conjunto 
de valores que deve ser para nós fonte de inspiração, 

em detrimento de outras opções que, se encontram 
nos tempos modernos, muito vulgarizados.

Nestas breves palavras irei relembrar-vos o caráter 
excepcional que o José Luis Amaral reveste, em mi-
nha opinião, seja como pessoa, seja como profissional.

A PESSOA

O Amaral é um homem do Norte.
Tem raízes familiares em Fafe, onde se mantém desde 
há mais de 4 gerações a casa de família, na margem 
do rio Vizela.

A sua juventude é vivida no Porto, na casa dos pais, 
até que de forma permanente passa a trabalhar na 
Celnorte em Viana do Castelo, tendo adquirido uma 
casa na Foz do Neiva, que passou a ser a sua residên-
cia habitual.

Regressa ao Porto quando vem trabalhar para o Raiz 
em Aveiro, passando a residir em casa própria no 
Porto, embora mantivesse a casa na Foz do Neiva, da 
qual desfrutava aos fins-de-semana e nas férias, be-
neficiando do convívio com os seus amigos de Viana 
e da Galiza.

DISCURSO DE HOMENAGEM

Ao novo sócio honorário
José Luís Amaral
Serafim Tavares - Sócio 652

Serafim Tavares no elogio a José Luís Amaral José Luís Amaral - Sócio Honorário n.º 52,  faz o agradecimento



O ambiente em que se movia, veio a condicionar a sua 
personalidade.
Sob este aspecto merecem referência:

A sua ligação às origens rurais da família, tendo man-
tido relação próxima com os familiares que habita-
vam a casa de família em Fafe.

A sua formação, sobretudo da adolescência e juven-
tude, é eminentemente urbana, na cidade do Porto.

A cultura cosmopolita a que acedeu com o exercício 
da direção comercial da Portucel Viana, que o obrigou 
a relacionar-se com um número considerável de clien-
tes em diversos países europeus e do norte de áfrica.

No domínio das suas características pessoais, impor-
ta realçar a extrema sociabilidade que evidenciava, 
apesar do seu caráter introvertido, procurando inte-
grar-se em grupos com quem tinha afinidade ou que 
defendiam causas semelhantes às suas, participando 
na ação cívica correspondente. É neste contexto que 
se insere a participação em movimentos associativos 
e estudantis, associações culturais, iniciativas da Or-
dem dos Engenheiros, iniciativas da Tecnicelpa, can-
didaturas a gestão de órgãos municipais.

Mantem círculos de amigos com que convive desde o 
momento em que, nas várias circunstâncias específi-
cas, eles foram constituídos.

Em termos gerais, deve ser referido que detém uma 
inteligência e lucidez raras, e manifesta uma integri-
dade que se revela intransigente com a violação dos 
valores e de princípios ao mesmo tempo que está sem-
pre disponível para encontrar compromissos com to-
dos aqueles em que reconhece recta intenção.

Deve ser realçado que no âmbito profissional mantém 
um relacionamento interpessoal exemplar, construído 
sobre uma atitude de serviço desinteressado e incon-
dicional para com os outros, sempre pronto para aju-
dar, mesmo que isso signifique um excesso da sua car-
ga pessoal. Esta ajuda, em termos profissionais, tinha 
de ser entendida como a contribuição a obtenção de 
resultados úteis à satisfação de objectivos pessoais de 
terceiros, convergente com os objectivos da empresa.
[...]

O PROFISSIONAL

Em termos profissionais, irei referir-me ao seu per-
curso, ao exercício realizado e aos valores que o infor-
mavam e finalmente contar duas histórias.

O Percurso:

Licencia-se em Engenharia Química pela FEUP, foi 
professor no Instituto Superior de Engenharia do 
Porto e no Instituto Politécnico de Viana. Fez o MBA 
no Porto e ingressa na Celnorte, depois Portucel Via-
na onde desempenha sucessivamente as funções de 
responsável de laboratório, pelos serviços de estudo 
e controlo do processo, adjunto da direção e Diretor 
Comercial. Ingressa no Raiz, onde exerceu as funções 
de Diretor de Investigação Tecnológica.

No caso particular da Tecnicelpa, relembro a sua 
participação no movimento de constituição da asso-
ciação, da qual foi sócio fundador, a participação na 
organização de vários congressos, a participação na 
condução das mesas das sessões científicas dos con-
gressos, a apresentação de comunicações científicas, 
a participação em seminários e workshops, a assina-
tura de comunicações variadas no jornal da Tecnicel-
pa e finalmente desde 2013, a sua actividade como 
membro da Comissão Científica.
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A entrega do diploma ao novo sócio honorário Um abraço de agradecimento



O exercício realizado e os valores que o informaram

Há três traços principais que se evidenciam em todo 
o seu percurso profissional, sendo o primeiro o reco-
nhecimento generalizado da sua elevada competên-
cia, que assegurava um desempenho da função cen-
trado no rigor e no conhecimento técnico e científico 
aprofundado.

O segundo era a forma íntegra como pautava as rela-
ções com terceiros e a sua intolerância com a viola-
ção desse princípio.

O terceiro era a atitude de serviço e a sua extrema 
disponibilidade.

Para a formação profissional do Amaral, tiveram 
uma contribuição relevante três colegas:

O RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e do Papel – acaba de ver distinguido o seu trabalho 
de 20 anos de Investigação do Eucalipto com um galardão atribuído pela Ordem dos Engenheiros, 
instituição que está a celebrar o seu 80º aniversário.

› Técnicas de leitura rápida – Fevereiro 2017

› Metodologias de investigação de acidentes de trabalho – Março 2017

› Formação sobre Produção de Tissue (PITA - Kate Leach) – Abril 2017

› Seminário patrocinado pela ANDRITZ – Maio 2017

› 48th Aticelca Annual Congress - 18-19 May 2017; Trento– Italy

› 112th ZELLCHEMING General Annual Meeting with Expo - 4-6 July 2017; Frankfurt/Main – Germany

Para consulta integral ver site Navigator link http://www.thenavigatorcompany.com/var/ezde-
mo_site/storage/original/application/cf115cc60092a124837fead11225b594.pdf

- Joaquim Von Halfe
- Manuel Gil Mata
- Isolete Torres Matos

O seu desenvolvimento foi também modelado pela 
cultura do grupo da Celnorte que o Amaral integrava 
e onde também tiveram interação marcante o Mimo-
so, o Martinez, o Vale Rêgo, O Brochado, o Ramos de 
Carvalho, o Osório e também o Engº Couto Soares.
[...]

Termino felicitando o Amaral pela merecida distin-
ção que a Tecnicelpa lhe atribuiu, e felicitando a Tec-
nicelpa pela decisão que tomou, e nos aponta o Ama-
ral como uma fonte de inspiração para todos nós.

Para visualizar o texto integral, aceda ao endereço na internet:
http://www.tecnicelpa.com/files/f226ficheiro.pdf
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Investigação do Eucalipto é premiada

EVENTOS TECNICELPA

Próximos Eventos

EVENTOS INTERNACIONAIS

Instituto RAIZ distinguido
pela Ordem dos Engenheiros
O RAIZ é um centro de investigação de referência mundial e promotor do desenvolvimento 
sustentável e da bioeconomia baseada na floresta do eucalipto.
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ARTIGO DE OPINIÃO
CELSO FOELKEL

O papel é um produto milenar inventado pelo ho-
mem e que tem tido, ao longo dos séculos, enormes 
sucessos em diversas utilizações como aquelas orien-
tadas para finalidades sanitárias, embalagens, im-
pressão e guarda e transferência de informações, etc. 
O sucesso de seu uso se deve à própria empatia que 
ele conseguiu promover com seus usuários, seu baixo 
preço, abundância, facilidade de uso, disposição final 
e reciclagem, bem como por sua renovabilidade e sus-
tentabilidade na rede de valor.

Há algumas décadas, o papel tem mantido uma com-
petição vitoriosa em diversos de seus ramos de co-
mercialização. No setor de embalagens, ele tem com-
petido com a madeira, plástico e isopor. Já nos usos 
sanitários, o papel tem competido com panos, tecidos 
e não tecidos, ar quente, líquidos, etc. O grande desa-
fio atual está no setor de comunicação, onde o papel 
impresso tem que competir com mecanismos de co-
municação oral (rádio), visual (televisão e cinema) e 
com as mídias e meios eletrônicos (internet, publica-
ções digitais, websites, etc.). 

Nas últimas duas décadas, o setor papeleiro enfren-
tou o enorme sucesso das mídias eletrônicas, o que 
resultou em grande queda de mercado para alguns 
tipos de papéis, tais como papel jornal, papéis de im-
pressão de revistas, catálogos, brochuras, cartazes de

propaganda, etc. Curiosamente, essa redução de con-
sumo desses tipos de papéis tem afetado não apenas 
o setor de papéis gráficos, mas também os setores que 
dependem da reciclagem desses mesmos tipos de pa-
péis, tais como: produtos de polpa moldada e papéis 
sanitários.

A ameaça de perda de mercados consagrados para 
outras formas tecnológicas de produtos tem motiva-
do o setor de produção de celulose e papel a buscar 
outros usos para as biomassas florestais, através do 
que se tem denominado de biorrefinarias integradas. 
Diversos novos produtos, com potencial de sucesso 
duvidoso ou assegurado então sendo desenvolvidos 
em velocidades do pensamento pelos pesquisadores 
do setor: lignina, nanocristais de celulose, gás de sín-
tese, bio-óleo, etc. Na maioria dos casos, o setor de ce-
lulose e papel é ainda entrante e vai ter que aprender 
a transitar, parceirizar ou disputar.

O que me surpreende é o fato de que não são muitas 
as atenções dadas pelo setor de celulose e papel em 
termos de novos desenvolvimentos do papel para se 
inserir junto aos produtos criados pelas tecnologias 
vencedoras da atualidade, principalmente as de natu-
reza eletrônica e digital.  Dá para se notar uma aposta 
do setor na área de nanotecnologias, principalmente 
no caso dos nanocristais de celulose, os quais podem 
se converter em insumos valiosos para a indústria 
química e também para a eletrônica.

De tudo que é possível se observar para os produtos 
de papel, já se sabe que esse setor possui um caso de 
sucesso global e consagrado com a hibridação do mes-
mo com a indústria eletrônica, o que ocorre no caso 
dos papéis térmicos. Esses papéis, que são muito bem 
sucedidos globalmente, já possuem produção anual 
de mais de 1,5 milhões de toneladas e mantêm cres-
cimento médio anual acima de 3,5%. Há cerca de 20 
anos atrás, eram papéis que apareciam como verda-
deiras incógnitas, porém hoje eles são as principais 
fontes de insumos para alguns setores da economia 
onde a eletrônica assumiu papel relevante, quais 
sejam: emissão de notas fiscais; meios eletrônicos 
de pagamentos como cartões de crédito e de débito; 
loterias; etiquetas eletrônicas com código de barras; 
bilhetes e passagens; etc.

O que mais surpreende é que a maioria dos estudos e 
das inovações para uso do papel enxertado à eletrôni-
ca e aos meios digitais tem surgido por iniciativa das 
empresas líderes do setor eletrônico, como Sony, Dell, 
HP, Hitachi, Sharp, LG, etc. E não do setor de celulose e 
papel, que parece ignorar, estar ausente ou desconhe-
cer essas oportunidades!

Hibridando o Papel
às Tecnologias
Vencedoras

Sócio n.º 842



O papel é um material extremamente atrativo para 
ser incluído e associado à eletrônica devido ao seu 
baixo preço, abundância, reciclabilidade, degrada-
bilidade, morte digna, baixos impactos ambientais, 
renovabilidade e outras características que são defi-
nitivamente mais atraentes do que as dos plásticos, 
metais, etc. Além disso, o papel tem a capacidade de 
receber enxertos eletrônicos tanto na sua superfície 
(que pode ser lisa ou rugosa), como no interior de sua 
composição, devido ao processo de fabricação, usan-
do fibras que se estruturam na forma de uma folha 
plana, flexível e sólida.

Caso o processo de produção da folha de papel pu-
desse ser realizado a seco (como no caso da produção 
de chapas de painéis MDF ou de fraldas de papel), 
o uso das fibras de celulose e do papel fabricado a 
seco teriam muito mais chances de sucessos para 
hibridação ao meio eletrônico. Seria assim muito 
mais fácil se estruturar produtos híbridos com a ele-
trônica, os quais poderiam receber enxertos em sua 
estrutura de: chips, sensores, semicondutores, com-
pósitos, microesferas, pigmentos, cristais, elementos 
magnéticos; ou então serem usados na produção de: 
discos, placas, circuitos, antenas, etc. Além disso, 
outros usos dos papéis poderiam ser desenvolvidos 
para setores em rápida evolução tecnológica, como 
medicina, indústria alimentícia, indústria da comu-
nicação, etc. 

O papel pode se complementar com inúmeras tecno-
logias, atuando como meio suporte, meio construtivo 
e como base de emissão de documentos para os usuá-
rios dessas tecnologias, como é o caso do papel térmico. 
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Além disso, o papel pode ser produzido com modifi-
cações em sua estrutura, composição ou superfície. 
Também tem amplo potencial de receber materiais 
multifuncionais em sua estrutura, inclusive a própria 
nanocelulose na forma cristalina ou nanofibrilada.

Deixo agora e para finalizar algumas poucas questões 
aos leitores que estão começando, com muita certeza, 
a refletir sobre essas considerações: 

› Por que será que estamos como setor preferindo a 
nos aventurar em setores distantes do nosso para 
novos crescimentos e não nos esforçamos mais para 
valorizar o produto mágico que é o papel? 

› Será que já não estamos acreditando tanto no futuro 
do papel como um produto vitorioso junto aos cida-
dãos do planeta?

› Ou estaríamos sentindo que está na hora de se mu-
dar os rumos do setor papeleiro para rotas mais am-
plas e basicamente de natureza  florestal, química e 
energética?

› Finalmente, será que essas coisas não poderiam ser 
complementares? Ou seja, a conquistas não poderiam 
ser diversas e os sucessos múltiplos?

O futuro do setor do papel poderia ainda e também 
estar focado no papel e em suas virtudes e potenciais, 
não é mesmo? Ainda está na hora de agir sob essa óti-
ca e foco; mesmo que associadas a outras visões estra-
tégicas. Logo, vamos nos mexer para buscar futuros 
diversos e melhores! E com rapidez.

Movimento Associativo
Tecnicelpa

Novos Sócios Individuais Admitidos: 
› Francisco M. P. L. Braamcamp Figueiredo – The Navigator Company

› Sónia Maria Santos Carvalho Sequeira – The Navigator Company

› Maria Inês Ferreira da Mota - Universidade do Porto

› Javier Rodriguez Martin – Fapajal, S.A. 

› Carina Andreia Esteves da Costa  – Universidade do Porto

› Fábio Luís Ribeiro Branco  – The Navigator Company

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos
Individuais: - 0
Coletivos: - 0

Individuais: - 6
Coletivos: - 0

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 354
COLETIVOS: - 75
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Pediram-me para escrever sobre a XXIII Conferência 
da Tecnicelpa. Faço-o com todo o gosto, não só porque 
é fácil escrever sobre um evento de sucesso, mas tam-
bém porque é sempre gratificante perceber que a gran-
de família pasteira e papeleira se mantém viva e ativa.

O programa esteve bem equilibrado, dando espaço 
à floresta, à pasta, ao papel e à biorefinaria. Contem-
plou ainda um conjunto de keynote speakers, que nos 
vieram dar a sua visão sobre a Economia mais con-
vencional, como foi o caso do Prof. Daniel Bessa ou so-
bre a economia mais futurista, nas palavras de Mar-
co Lucisano da Innventia. Fechou com o painel dos 
principais responsáveis das empresas Portuguesas 
ou a atuar em Portugal, momento sempre de grande 
e talvez exagerada expetativa entre os participantes.

 A qualidade dos oradores esteve em linha com aquilo 
a que a Tecnicelpa nos tem habituado e mais uma vez 
destacou-se a juventude dos autores dos trabalhos 
apresentados, sinal de que esta indústria tem futuro.

Faltou apenas algum tempo para poder saborear a 
beleza e o charme da cidade do Porto. O programa foi 
demasiado intenso, não permitindo suficiente tempo 
livre para uma atividade lúdica e de confraterniza-
ção, sempre importante neste tipo de eventos.

A intensidade está de acordo com os novos tempos 
em que o tempo é considerado um recurso escasso e a 
velocidade uma necessidade para se ser competitivo. 

Esta realidade não dá hipóteses ao pensamento lento, 
necessário à reflexão e ao estudo, premissas indispen-
sáveis ao pensamento estratégico.

XXIII CONFERÊNCIA DA TECNICELPA

Um olhar sobre o presente
e uma perspetiva sobre o futuro
Carlos Brás - Sócio 474

XXIIITECNICELPA 2016
International Forest, Pulp and Paper Conference

12›14 OCTOBER
PORTO
PORTUGAL

“é sempre gratificante perceber que a grande família pasteira e papeleira
 se mantém viva e ativa.”

Daniel Bessa na Sessão Plenária

A confretarnizar
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Escrever é uma boa forma de dispor do tempo de uma 
outra forma. Tem-se sempre a hipótese de avançar, 
voltar atrás, apagar e começar de novo, até nos sentir-
mos satisfeitos sobre a mensagem (conteúdo e forma) 
que queremos transmitir. Permite-nos alinhar ideias, 
analisar diferentes ângulos, derivados de opiniões de 
outros que são, naturalmente, a base da nossa própria 
opinião. 

É assim que aproveito para expor aquela que é a minha 
perspetiva sobre a Tecnicelpa e as suas Conferências:

› As Conferências são momentos importantes e fun-
damentais para incentivar a Comunidade Científica 
no desenvolvimento de projetos na área das fibras le-
nhosas e dos seus derivados.

› A periodicidade de dois anos entre Conferências é 
ajustada à realidade Portuguesa.

› As Conferências deverão ser cada vez mais interna-
cionais, daí a necessidade de pensar como as integrar 
na rede científica internacional.

› As Conferências devem abordar os temas mais 
atuais, aqueles que estão na vanguarda da investiga-
ção na área das fibras lenhosas em sentido lato. Têm 
que ser momentos para a indústria conhecer a van-
guarda da ciência e para a ciência percecionar a am-
plitude da ambição da indústria.

› As Conferências têm que ter atrativos para os mais 
jovens, estudantes e investigadores, com inscrições de 
baixo custo e dando-lhes oportunidade para expore-
mos seus trabalhos e ideias em formatos não limita-
dos às convencionais apresentações e posters.

› As Conferências têm que ter momentos de troca de 
experiências entre os mais seniores e os mais jovens, 
em momentos informais, desenhados para o efeito.

› As Conferências devem integrar momentos de 
confraternização e de divertimento, em que os mais 
novos e os mais velhos comunguem dos valores que 
fazem com que a Tecnicelpa e as suas Conferências 
sejam sempre momentos inesquecíveis.

A XXIII Conferência teve um pouco de tudo isto, mas 
também faltou um pouco de tudo isto. Globalmente 
foi um sucesso, aliás como um sucesso continua a 
ser a Tecnicelpa enquanto uma associação dedicada 
e empenhada no desenvolvimento dos seus sócios 
atuais e potenciais. Ao conseguir congregar à sua vol-
ta um sempre fresco universo de juventude, garante 
que esta nossa indústria, tão castigada e mal com-
preendida pelos fazedores da opinião pública, num 
movimento pouco inteligente de incompreensão 
perante um dos sectores com maior criação de valor 
na economia portuguesa, possa encarar o futuro com 
confiança e otimismo. 

Se muito foi feito no passado e muito está a ser feito 
no presente, muito há que fazer no futuro, reforçando 
o chamamento dos mais jovens, dando-lhes as condi-
ções para que, com a sua criatividade e irreverência, 
possam dar o seu contributo para uma indústria mais 
moderna e mais alinhada com os grandes desafios da 
nova economia. Na Sessão de Encerramento

Marco Lucisano na Sessão Plenária

Ana Filipa Lourenço, vencedora do Prémio Tecnicelpa
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A Sessão de Abertura iniciou-se com uma interven-
ção do nosso Presidente, o Eng.º Pedro Matos Silva 
que deu as boas vindas aos participantes na Confe-
rência, agradeceu aos Patrocinadores e convidou os 
participantes a visitarem a Expocelpa. Não deixou de 
refletir sobre o sector e de realçar uma realidade bem 
visível na audiência; a juventude presente na sala, 
reflexo do rejuvenescimento de quadros das nossas 
empresas e garantia do futuro da indústria de pasta 
e papel. Seguiu-se o Prof. Carlos Pascoal Neto, que fa-
lou na sua qualidade de Presidente da Comissão Cien-
tífica. Para além das estatísticas sobre os trabalhos 
científicos apresentados sublinhou a dificuldade que 
a Comissão Científica teve na seleção dos trabalhos 
dada a sua qualidade e a quantidade. Também pela 
I&D o sector está de parabéns e a apostar no futuro. O 
Engº José Vital Morgado falou a seguir, em nome da 
AICEP, para se congratular com os investimentos que 
o sector tem feito e com aqueles que já candidatou ao

Cumpre-me o grato prazer de relatar, para os leitores da Revista, o que de mais relevante se passou 
nas sessões que deram início e término à XXIII TECNICELPA, que decorreu no Porto, nos passados 
dias 12 e 13 de outubro, na Fundação Cupertino de Miranda.

Portugal 2020 na ordem das centenas de milhões de 
Euros. Por fim, o Dr. Manuel Pizarro, Vereador da Câ-
mara Municipal do Porto, deu as boas vindas aos par-
ticipantes na Conferência e convidou – os a disfrutar 
da “movida“ portuense. O Porto está na moda!

A Sessão de Abertura 

A. Dolores Ferreira - Sócio 335

“De tudo o que se passou ficam muitas coisas positivas, a aposta
 na Investigação e desenvolvimento, no rejuvenescimento dos quadros,
 na inovação e no investimento, garantindo um futuro brilhante ao nosso sector.”

O PRINCÍPIO E O FIM
Breves notas sobre as sessões
de abertura e encerramento
da Tecnicelpa 2016

Mesa da Sessão de Abertura

Dr. Manuel Pizarro, Vereador da C. M. do Porto 
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Na sessão de encerramento, animada pelo jornalista 
João Paulo Costa, a expectativa era grande, uma vez 
que havia a curiosidade de ouvir os patrões da indús-
tria. Falou primeiro o Engº Diogo da Silveira, CEO da 
The Navigator Company, que anunciou a aposta na 
I&D, através do reforço do papel do RAIZ. Em seguida, 
comentou a anunciada lei de limitação da plantação 
de eucalipto dizendo que punha em causa, ou pelo 
menos levava a repensar, os investimentos em dois 
polos industriais do Grupo. A assistência lembrou-se 
do investimento em papel tissue em Cacia e, sabe-se 
agora, que o outro investimento é na Figueira da Foz. 
O Engº Paulo Fernandes, CEO da ALTRI, falou a seguir 
recordando que a decisão de investir, nomeadamente 
na Celtejo, foi anterior à polemica sobre a limitação da 
plantação de eucalipto, mas não deixou de contestar a 
restrição ao desenvolvimento sustentável da floresta 
portuguesa. Não deixou de sublinhar ainda a atenção 
do Grupo ALTRI à inovação e desenvolvimento de no-
vos produtos, dando como exemplo a produção e co-
mercialização de pasta solúvel na Caima. Finalmente, 
falou o Sr Enrique Isidro Rincon que relembrou todo 
o esforço de inovação no sector da embalagem e deu 
como exemplo as embalagens para o comércio ele-
trónico. Não deixou de comentar a temática da floresta 
e frisou que o inimigo do pinho e do eucalipto é o mato, 
ou para bom entendedor, o abandono da floresta.

De tudo o que se passou ficam muitas coisas positivas, 
a aposta na Investigação e desenvolvimento, no reju-
venescimento dos quadros, na inovação e no investi-
mento, garantindo um futuro brilhante ao nosso sec-
tor. Será importante que não nos cortem as pernas, ou 
melhor, que não nos criem barreiras administrativas 
não justificadas ao desenvolvimento sustentável da 
floresta de eucalipto e de pinho, sem as quais o cresci-
mento não é possível.

A Sessão de Encerramento,

A plateia na Sessão de Abertura

Diogo da Siveira - The Navigator Company

Paulo Fernandes - grupo ALTRI

Enrique Isidro Rincon - grupo Europac
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Foi opinião generalizada dos participantes da XXIII 
Conferencia Tecnicelpa que esta edição do evento 
mais relevante da nossa associação ficou marcada 
pela qualidade, actualidade e diversidade do progra-
ma técnico-científico, evidenciando a vitalidade do 
sector e uma adesão crescente da comunidade acadé-
mica e industrial ligada à floresta, pasta e papel.

Depois de um exigente e participado processo de ava-
liação e selecção dos trabalhos pela Comissão Cien-
tífica, o programa incluiu 70 comunicações (32 orais, 
38 posters) batendo o recorde absoluto de contribu-
tos técnico-científicos das Conferencias Tecnicelpa 
(à excepção da edição de 2010, em que o evento foi 
integrado na Conferencia Internacional da RIADI-
CYP, realizada em Portugal nesse ano). Dos 70 traba-
lhos, ressaltamos o facto de 32 serem contributos de 
entidades nacionais, enquanto que 38 comunicações 
tiveram origem em equipas internacionais (envol-
vendo entidades portuguesas ou exclusivamente de 
entidades estrangeiras). Dado surpreendente, ou não, foi

o facto de 31 comunicações serem de origem acadé-
mica, 32 de origem exclusivamente do foro empresa-
rial (ou suas entidades de I&D) e apenas 7 de equipas 
mistas universidade/empresa. Este é, certamente um 
dado que deverá merecer a nossa reflexão sobretudo 
num período de baixo crescimento económico e, por 
outro lado, de boas oportunidades de financiamento 
à I&D e à inovação, através dos fundos estruturais do 
P2020 e do programa europeu H2020.

O programa, organizado em 10 sessões temáticas e 3 
sessões plenárias convidadas, cobriu, não só as áreas 
clássicas da floresta, pasta, papel, energia e ambiente, 
mas também as áreas emergentes das biorrefinarias 
e novas aplicações de materiais celulósicos. Um par-
ticular destaque foi dado à floresta e às biorrefinarias 
(com duas sessões para cada tema), evidenciando os 
grandes desafios e novas oportunidades que o sector 
da pasta e papel vai ter pela frente nos próximos anos: 
por um lado, a escassez de matéria prima e a necessi-
dade de uma floresta mais bem gerida e produtiva e,

XXIII CONFERÊNCIA TECNICELPA

Vitalidade e desafios do sector
da floresta, pasta e papel
Pascoal Neto - Sócio 605

“nossa associação ficou marcada pela qualidade, actualidade
e diversidade do programa técnico-científico”

Uma sessão técnica
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Paper Industry, attributes the 

BEST POSTER  AWARD
to the work

Presented during the XXIII Tecnicelpa International Forest, Pulp and Paper 
Conference - 2016, held in Porto, between 12 and 14 October, 2016.

Porto, 13th of October, 2016

 Pedro Miguel Costa Matos Silva
President of Tecnicelpa

 Carlos Pascoal Neto
President of the Scientific

Committee

Pedro Miguel Costa Matos Silva
Presidente do Conselho Directivo da Tecnicelpa

Carlos Pascoal Neto
Presidente do Júri

A Tecnicelpa - Associação Portuguesa  dos
Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel atribui o

Prémio Tecnicelpa 2016
ao Trabalho

apresentado no XXIII Encontro Nacional da 
Tecnicelpa, realizado de 12 a 14 de Outubro de 2016.

Porto, 13 de Outubro de 2016

TECNICELPA – Portuguese Association of the Technicians of the Pulp and 
Paper Industry, attributes the 

BEST PRESENTATION  AWARD
to the work

Presented during the XXIII Tecnicelpa International Forest, Pulp and Paper 
Conference - 2016, held in Porto, between 12 and 14 October, 2016.

Porto, 13th of October, 2016

 Pedro Miguel Costa Matos Silva
President of Tecnicelpa

 Carlos Pascoal Neto
President of the Scientific

Committee
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por outro, as novas oportunidades decorrentes da uti-
lização inteligente da madeira e biomassa, produzindo 
integradamente materiais papeleiros e não papeleiros, 
bioprodutos e biocombustíveis, que irão substituindo 
gradualmente derivados da petroquímica. A relevân-
cia dos produtos florestais na economia e na sociedade 
do futuro ficou bem patente nas intervenções plenárias, 
envolvendo Daniel Bessa, economista, Jorge Colodette, 
Professor da Universidade Federal de Viçosa (Brasil) e 
Marco Lucisano, investigador do Innventia (Suécia), 
este último brindando-nos com uma excelente perspec-
tiva daquilo a que designou “A Cellulose Based Society”.

Particular destaque mereceu também a sessão de “Best 
Posters Pitchs”, que permitiu aos autores dos 10 melho-
res posters, para além apresentação do trabalho nas

normais sessões de posters, a oportunidade de uma cur-
ta apresentação oral, muito participada e bem sucedida.

O programa encerrou com o Forum de CEOs, debate 
onde ficou bem patente a preocupação com o estado 
da gestão da floresta nacional privada e com as even-
tuais alterações legislativas que poderão limitar a área 
de floresta industrial plantada. No entanto, os res-
ponsáveis das principais empresas do sector da pasta 
e papel reforçaram a necessidade de se investir mais 
em investigação e desenvolvimento e reafirmaram o 
desejo de continuar a investir na modernização tec-
nológica e expansão da capacidade produtiva.

Já no final do evento, foram entregues este ano 3 pré-
mios, selecionados pela Comissão Científica entre os 
trabalhos apresentados: 

(para o melhor trabalho realizado
por uma entidade nacional)
MODIFICATION OF FILLERS
FOR INCREASED STRENGH
IN PAPERMAKING
Ana Filipa Lourenço, José Gamelas
e Paulo Ferreira

PRÉMIO TECNICELPA MELHOR PÓSTER MELHOR APRESENTAÇÃO ORAL

SUCCESSFUL RECOVERY 
OF HIGH ADDED VALUE 
COMPOUNDS FROM 
OXIDIZED INDUSTRIAL 
KRAFT LIQUOR BY 
MEMBRANE AND
ADSORTION PROCESSES
Inês Mota, Paula Pinto, 
José Loureiro e Alírio 
Rodrigues

PRODUCTS FROM RENEWABLE
LIGNOCELULOSIC MATERIALS
AS PRECURSORS OF THE
BIO-BASED INDUSTRY
Alexandre Gaspar

Aos premiados, os nossos parabéns pela excelente qualidade dos vossos contributos para o avanço
do sector da floresta, pasta e papel!
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Decorreu, na cidade do Porto,  entre 12 e 14 de Ou-
tubro passado, a XXIII Conferência Internacional da 
Floresta, Pasta e Papel, organizada pela Associação 
Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e 
Papel – Tecnicelpa.

O Programa da Conferência foi de elevada qualidade 
técnica e científica e a sua análise permite recolher 
informação relevante sobre vários aspectos:

- A participação significativa de apresentações por 
técnicos das empresas do sector revela, por um lado, 
uma continuada acção de optimização de processos e 
operações levada a cabo pela indústria que mantém 
as competências técnicas necessárias e, por outro, 
uma abertura que conduz ao entendimento das van-
tagens para todos da partilha de conhecimento técni-
co nas fases pré-competitivas.

- Os principais temas abordados, da floresta à biorre-
finaria e novos materiais, tetemunha a robustez do 

sector mas também a atenção aos novos desafios e 
oportunidades.

Relativamente à floresta, a apresentação do Instituto 
Raiz e da Navigator Forest sobre 20 anos de investiga-
ção e operação florestal constitui um testemunho do 
notável trabalho que a indústria tem desenvolvido, 
com abordagens diferentes mas até complementa-
res, e que conduziu a conhecimento essencial sobre 
melhoramento florestal, práticas silvícolas e combate 
a pragas e doenças para potenciar as áreas florestais 
próprias de E. globulus, ao mesmo tempo sempre pro-
curando realizar a transferência desse conhecimen-
to para terceiros. Foi assim possível tirar partido do 
potencial florestal nacional, desenvolvendo-se uma 
floresta plantada que representa hoje um património 
inestimável e base de uma fileira industrial interna-
cionalmente competitiva, não só em custos mas tam-
bém em qualidade dos seus produtos. Como qualquer 
sector que ganha notoriedade, a exposição à crítica 
também aumenta, mas a floresta plantada de eucalipto,

XXIII CONFERÊNCIA TECNICELPA

Um Programa Técnico e Científico
Relevante para o Sector
José Luis Amaral - Sócio Honorário 52

“a XXIII Conferência foi técnica e cientificamente um êxito”

Sessão 1 - Floresta e Matérias Primas

Sessão 3 -  Produção de Papel

Sessão 2 - Biotecnologia e Biorefinaria

Sessão 4 - Produção de Papel
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Associado LSRE-LCM) como pólos de investigação 
nestas áreas e que apresentaram vários trabalhos ino-
vadores e cientificamente interessantes.

Este envolvimento de várias e prestigiadas unidades 
de investigação nacionais, mostra a sua atenção a no-
vas oportunidades, mas também o reconhecimento 
da robustez do sector nacional da pasta e papel e a 
qualidade das relações estabelecidas entre a indústria 
e o sistema científico.

- No âmbito do desenvolvimento tecnológico, verifi-
caram-se mais de dez apresentações de consultores 
e fornecedores de equipamento internacionalmente 
reconhecidos, evidenciando a relevância atribuída às 
Conferências da Tecnicelpa e às respectivas audiências.

Podemos assim concluir que a XXIII Conferência foi 
técnica e cientificamente um êxito, para o qual tam-
bém contribuiu seguramente a acção desenvolvida 
pela Tecnicelpa ao longo do restante tempo e cuja di-
nâmica, mantendo-se, deve assegurar o bom desem-
penho das futuras edições.

além da fonte de riqueza que constitui, é perfeitamen-
te compatível com a exploração do potencial florestal 
de outras espécies, nomeadamente das consideradas 
tradicionais, não faltando conhecimento científico e 
técnico para o conseguir, sendo necessário ultrapassar 
algumas questões de ordem política e administrativa 
que conduzem a dificuldades no ordenamento e ges-
tão do espaço florestal.

A apresentação “Can we further explore the diversi-
ty of eucalyptus for pulping?” do Centro de Estudos 
Florestais do Instituto Superior de Agronomia trata de 
uma área de saber, que pode ser muito relevante para o 
futuro da floresta e que a indústria está a abordar como 
essecial nesta fase de desenvolvimento do sector.

Nas áreas da Biotecnologia, Biorrefinaria e Novos 
Materiais foram feitas nove apresentações, sendo de 
referir as Universidades de Aveiro (Departamento de 
Química e Laboratório Associado CICECO), Beira In-
terior (Instituto Coordenador de Investigação), Coim-
bra (Departamento de Engenharia Química da Facul-
dade de Ciências e Tecnologia) e Porto (Laboratório

Sessão 5 - Produção de Pasta

Sessão 7 - Floresta e Matérias Primas

Sessão 9 - Biotecnologia e Biorefinaria

Sessão 6 - Energia, Ambiente e outras atividades

Sessão 8 - Produção de Pasta

Sessão 10 - Novas aplicações para Pasta e Papel
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É sempre grato comentar uma “Tecnicelpa”. 
E com a que teve lugar entre 12 e 14 de Outubro já 
vamos na vigésima terceira...

O interesse dos participantes, a qualidade das apresen-
tações e o convívio entre todos, justificam o trabalho 
da Comissão Organizadora, a qual, mais uma vez, está 
de parabéns. Não vamos esquecer esta Tecnicelpa...

Analisando os participantes com base na Lista de Ins-
critos, vários factos saltam á vista e merecem alguns 
comentários. 
Os participantes vindos de Universidades, Institutos, 
Gabinetes de Estudos representam 18,8 % dos partici-
pantes. O número destes participantes, que tem vindo 
a aumentar com o tempo, prova a credibilidade das 
iniciativas da Tecnicelpa, tanto mais que neste grupo 
encontramos técnicos vindos, não só de Portugal, mas 
também do Brasil, do Canadá, do Chile, de Espanha, 
da Finlândia, da Polónia, do Reino Unido e da Suécia.
Os técnicos exercendo a sua actividade nas fábricas 
de pasta e de papel correspondem a 34,7 % do total 
dos inscritos. E, também neste grupo, encontramos 
colegas vindos de muitos e diferentes países.
Podemos comparar este número, com os 30,9 % de 
fornecedores de Equipamentos e Produtos Químicos, 
situação que nos parece muito “sã”.

É incontestável que os fornecedores são essenciais 
nestas realizações, pela contribuição técnica que 
trazem mas também pela indispensável contribuição

material. No entanto se a presença comercial se impu-
ser á técnica, fica em risco a credibilidade dos eventos, 
como já aconteceu noutras organizações estrangeiras.
A Tecnicelpa nunca foi confrontada com esse proble-
ma e esperemos que nunca o venha a ser.

Temos ainda de louvar a numerosa representação dos 
“pais” da nossa matéria prima...
Os técnicos florestais ! A sua presença traduz bem a 
sua preocupação em relação aos problemas da flores-
ta portuguesa, tão agredida e maltratada este ano.
Esperemos que do debate que se impõe resultem deci-
sões inteligentes, técnica e economicamente corretas, 
privilegiando o interesse nacional e que façam calar 
definitivamente a demagogia e a ignorância que sob 
falsas bandeiras ecologistas
tantos  disparates alardeiam...

Finalmente temos de agradecer a presença dos partici-
pantes na interessantíssima Sessão de Encerramento. 
A qualidade dos apresentadores e a maneira frontal, 
aberta e realista como abordaram os problemas mar-
caram todos os que, atentamente, os ouviram.

Seria imperdoável não dar os parabéns e um sentido 
bem hajam, a todos os que contribuíram para o suces-
so desta XXIII Tecnicelpa.

Encontramo-nos na XXIV ! Até lá !

XXIII ENCONTRO TECNICELPA

Algumas notas 
Henrique Dominguez - Sócio Honorário 4

“O número destes participantes, que tem vindo a aumentar com o tempo,
prova a credibilidade das iniciativas da Tecnicelpa”

Convívio com Henrique Dominguez Reencontros muito apreciados
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Parece que ainda não foi há muito tempo que o cole-
ga Saraiva Santos me convidou para participar numa 
associação que se estava formar para os Técnicos das 
empresas de Pasta e Papel, sugerindo a nossa ida ao 
Primeiro Encontro que se realizaria em Viana. En-
contro esse que deu um contributo decisivo para a 
consolidação da nossa Associação. Não era possível 
ficar alheio ao entusiasmo e dedicação que os colegas 
de Viana dedicaram aquele encontro. Foi uma vivên-
cia marcante.

Iniciámos um trabalho persistente para sensibilizar 
o nosso administrador sueco sobre as vantagens da 
participação da Celbi na Tecnicelpa, que culminou 
com a organização do Encontro de 1982, na Figueira 
da Foz, já com todo o apoio da Administração.

Neste XXIII Encontro houve oportunidade de reen-
contrar muitos desses pioneiros, com uma forte re-
presentação de Viana e recordar esses primórdios.

A geração a quem passámos o testemunho está a fazer 
um bom trabalho e a sua tarefa não é fácil, porque a 
Tecnicelpa entrou numa fase da sua vida em que não 
se pode deixar embalar pela rotina, e, por vezes, deve 
ser complicado ter imaginação para motivar os asso-
ciados. A vida nas empresas é cada vez mais desgas-
tante, e as pessoas ficam menos disponíveis. 

Mais uma vez se viu muita gente jovem, interessada, 
que acredita no nosso sector.

Do que aconteceu neste Encontro houve realço

- a realização, de novo, de um fórum de encerramento  
com os administradores das empresas de Pasta   e Papel 
- a intervenção inicial do Professor Daniel Bessa
- e a apresentação do Professor Tiago Oliveira sobre 
Gestão de Riscos de Fogos Florestais  

Começa a ser habitual haver uma sessão plenária, no 
final dos Encontros, com a presença dos principais 
responsáveis das nossas empresas de Pasta e Papel. 
É uma oportunidade única oferecida pela Tecnicelpa 
aos seus associados, para, de viva voz, se inteirarem 
da situação das empresas e ficarem com uma perspec-
tiva da sua evolução. Não sei se acontecerá o mesmo, 
com esta regularidade, noutros sectores.

Do que me recordava das várias apresentações do 
Professor Daniel Bessa, a que tive o prazer de assis-
tir, quando foi Administrador da Celbi, e que se ca-
racterizavam pela sua objectividade e pela utilização 
duma linguagem clara (fugindo sempre aos jargões 
habituais, prescindindo da utilização do economês 
ou do ISCTÊS) estava na expectativa de que faria uma 
abordagem muito própria aos temas actuais. 

XXIII CONFERÊNCIA TECNICELPA

E já lá vão XXIII
Pinho Ferreira - Sócio Honorário 32

“Mais uma vez se viu muita gente jovem, interessada, que acredita no nosso sector.”

Questões colocadas na Sessão Plenária de Daniel Bessa



24 XXIII ENCONTRO TECNICELPAinfo tecnicelpa 49

Como norma, antes de iniciar um novo projecto fa-
zia uma reunião em que o explicava sumariamente, 
evitando, ao máximo, juízos de valor, para não condi-
cionar o contributo dos outros participantes. Criava 
assim condições para uma recolha de informações 
mais partilhada e aprofundada, ao mesmo tempo que 
facilitava sua tomada de decisão final, com o óbvio 
envolvimento de toda a organização.

Em relação à situação económica do país não foi mei-
go. Duma forma categórica alertou para o facto de que 
se não nos desenvolvermos não haverá, num futuro 
próximo, em Portugal, lugar para 10 milhões de pes-
soas e muitos mais terão que sair do país. Tal e qual. 
Era bom que esta miudagem que anda a protestar 
contra a exploração de petróleo, contra a nossa indús-
tria e, dum modo geral, contra tudo o produz riqueza 
sustentável, escutasse este alerta.

Foi interessante a apresentação do Professor Tiago 
Oliveira sobre Wildfire Risk Management – Science 
Findings To Foster Policy, Management and Opera-
tion Innovation.

Foi descrito o trabalho realizado entre 2009 e 2013, em 
colaboração com o MIT-Portugal, que consistiu numa 
abordagem integrada à gestão dos fogos, em estreita 
colaboração com entidades públicas e privadas. Do 
trabalho efectuado foram publicados ou estão na ca-
lha 15 comunicações em reputadas revistas internacio-
nais, para além de conferências, relatórios técnicos, etc.

Foi apresentado um modelo informático inovador, pron-
to a ser testado brevemente na Serra de Monchique.

Foi animador constatar que este pesadelo dos fogos 
está a ter outras abordagens, mais sustentadas cien-
tificamente.

Do que não se estava à espera era que, no final da 
apresentação, quando se questionou se a experiência 
muito positiva de prevenção e combate aos fogos no 
concelho de Mortágua, tinha sido tomada em conta 
naquele trabalho, a resposta fosse que não se acredi-
tava que aquela experiência fosse sustentável no fu-
turo. Assim, sem qualquer justificação.

Essa expectativa confirmou-se, pois se num dos três 
temas principais da sua apresentação, a importância 
do nosso sector para a economia do país, realçou da-
dos já conhecidos mas infelizmente pouco publicita-
dos como o facto de ser o sector ser o mais importante 
em termos de valor acrescentado. Já nos dois outros 
temas vincou o seu estilo muito próprio. Desde logo o 
modo didático como testemunhou a sua passagem por 
diversas organizações e o modo como aplicou o seu es-
tilo de liderança, que penso terá sido um bom motivo 
de meditação, sobretudo para os técnicos mais jovens.

Seria importante saber porquê. Será que não se está 
a desvalorizar a importância de que na base daquela 
experiência bem sucedida, no concelho de Mortágua, 
estão os próprios proprietários florestais? É que estes 
sabem muito bem que se não houver madeira não há 
dinheiro, não é preciso explicar-lhes com Powerpoints.

Não há soluções únicas e não custará muito ouvir al-
guém que sem grandes meios foi capaz de pensar e de 
pôr em prática, com o empenhamento de todos os in-
teressados, uma solução que tem dado bons resultados. 

Depois não nos podemos queixar de que a gestão das 
florestas é difícil, de que o emparcelamento é compli-
cado, e que os pequenos proprietários florestais são 
muito individualistas. 

Quando participava em programas de formação para 
quadros, um dos temas obrigatórios eram os proces-
sos de melhoria contínua, fomentando o aproveita-
mento do que já estava adquirido.

Talvez não fosse má ideia aplicar aqueles processos 
ao que de bom já se conseguiu nesta longa e peno-
sa luta contra os incêndios florestais, sempre que se 
pretender dar um salto em frente. Que será sempre 
bem-vindo.

Aproveito para a agradecer a consideração que a Di-
recção da Tecnicelpa teve pela minha dedicação à 
nossa Associação ao conceder-me a categoria de Sócio 
Honorário. Fico muito honrado.
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O XXIII Encontro da Tecnicelpa teve três sessões 
plenárias, que como é habitual, abordaram temas re-
levantes para a fileira florestal e para a sua interação 
com a economia e a sociedade, bem como novas abor-
dagens técnicas ao processo kraft de produção de pasta. 

Na sua dissertação sobre “O Futuro da Economia Por-
tuguesa e, nele, a importância do sector florestal”, o 
Prof. Daniel Bessa apontou as principais razões por-
que considera o sector florestal como singular e vital 
para a economia nacional.

Trata-se de um sector que atravessa todo o tecido 
económico nacional, acrescentando valor em cada 
operação e exportando a esmagadora maioria da sua 
produção.

Ao assumir que a economia portuguesa não crescerá 
sustentada pelo consumo privado e público do merca-
do interno, advoga que a via das exportações de bens e 
serviços, sobretudo dos que incorporam um significa-
tivo valor acrescentado nacional, é a única alternativa 
viável. A este respeito deixou o alerta que existe uma 
tendência que começa a ser generalizada para uma 
maior proteção dos mercados internos, em virtude do 
recente crescimento das políticas mais conservadores 
e nacionalistas em países como o Reino Unido, Estados 
Unidos ou mesmo na França, que levantará mais de-
safios ao aumento das exportações nacionais.

Nesta vertente o sector florestal é imbatível, sendo 
dos que mais pode contribuir para o crescimento da 
economia portuguesa, devendo pois ser acarinhado e 
apoiado através de políticas que potenciem o seu de-
senvolvimento sustentado.

A apresentação do Prof. Colodette, subordinada ao 
tema “Advances in Eucalypt Kraft Pulping” procurou 
dar uma visão abrangente do processo de cozimento, 
visão essa suportada na extensa investigação que tem 
vindo a desenvolver e nos resultados obtidos ao longo 
da sua carreira, relacionados com o eucalipto e reco-
nhecidos a nível mundial.

Na sua interessante exposição, falou de técnicas de 
cozimento conducentes à melhoria do rendimento, 
da branqueabilidade e da qualidade das pastas kraft 
de eucalipto. Baseando-se no facto de que, na genera-
lidade, o aumento do rendimento do cozimento con-
tribui para aumentar as capacidades de produção e 
portanto para reduzir os custos, o Prof. Colodette de-
fendeu a necessidade de investigação continuada em 
novas tecnologias que permitam de facto melhorar o 
rendimento de cozimento. Sustentou ainda que, para 
o efeito, é fundamental uma abordagem sistemática 
e precisa das metodologias usadas no cálculo dos 
rendimentos, por forma a permitir uma comparação

XXIII CONFERÊNCIA TECNICELPA

Sessões Plenárias
Carlos Silva - Sócio 946

“o sector florestal é imbatível, sendo dos que mais pode contribuir para
 o crescimento da economia portuguesa, devendo pois ser acarinhado
 e apoiado através de políticas que potenciem o seu desenvolvimento sustentado.”

Sessão Plenária - Daniel Bessa

Sessão Plenária - Jorge Colodette
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de valores de forma mais rigorosa. Dedicou especial 
atenção ao efeito da impregnação das aparas e do 
controlo do número kappa e do conteúdo de ácidos 
hexenurónicos, bem como do controlo da alcalinida-
de efetiva residual. Referiu ainda várias abordagens 
para a impregnação de aparas, que permitem alcan-
çar altos níveis de brancura, preservando a qualida-
de das fibras e naturalmente reduzindo os custos de 
branqueamento. A utilização de agentes de cozimen-
to em função da qualidade da madeira foi também 
um aspeto abordado pelo Prof. Colodette.

Sendo das três sessões plenárias a de maior caráter 
“científico”, não deixou por isso de despertar o interes-
se dos congressistas, o que não é alheio ao conteúdo, 
interesse e atualidade da apresentação, associados ao 
reconhecimento generalizado dos méritos científicos 
do Prof. Colodette e das suas qualidades de orador.

A apresentação “A Cellulose-Based-Society – current 
trends, future scenarios and the role of the materials 
in biobased economy”, do Prof. Marco Lucisano, foi 
brilhante quer relativamente ao conteúdo, quer pela 
dinâmica e interacção.

Tratou-se de uma reflexão focada nas alterações so-
ciais necessárias para a transformação duma socie-
dade linear e dependente dos combustíveis fósseis, 
geradora de desperdícios, numa sociedade circular 
baseada em produtos biológicos, com usos inteligen-
tes e sucessivos dos materiais.

A floresta aparece, nesta abordagem, como o “ouro 
verde” que ajuda a encontrar soluções para algumas 
questões climáticas, sobretudo após a assinatura dos 
Acordos de Paris 2015.

Foi apresentado um estudo do Kayros Future, de 
2016, abrangendo 2500 consumidores da classe mé-
dia urbana, utilizadores em larga escala dos diversos 
features da geração da Internet, na Suécia, USA, Chi-
na, Alemanha e Brasil, relativamente às tendências 
que afectam o desenvolvimento e os cenários futuros, 
repletos de incertezas. 

As questões versaram a natureza e o ambiente e o 
envolvimento pessoal com as florestas. Dependendo 
do país, as respostas associaram a floresta a recreação, 
vida selvagem ou ar puro, mas também a fonte de re-
cursos naturais ou a espaços que devem permanecer 
livres da intervenção humana.

Ressaltou o crescente número de pessoas preocupa-
das e empenhadas nas vertentes ambientais e de sus-
tentabilidade, e dispostas a pagar por esses valores, 
mas também a importância dos nichos e da especia-
lização ou o início do declínio das economias de es-
cala no contexto da economia global. De forma geral, 
pode-se dizer que quanto mais evoluída tecnologica-
mente é uma sociedade maior a sua preocupação com 
estes valores.

A abordagem inteligente e apelativa, com ritmo e 
imagens auto-explicativas, deixou os presentes com 
os sentidos bem despertos, apesar da hora madruga-
dora da sessão.

São estas mensagens e estas reflexões que se preten-
dem atingir com as Sessões Plenárias, com momen-
tos de abertura a temas com uma envolvente alarga-
da, com intervenientes externos, mas conhecedores 
das características da fileira florestal e dos seus novos 
desafios.

Esse desiderato foi claramente atingido.

Sessão Plenária - Marco Lucisano

Intervenção da plateia
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Caros Sócios,

Os encontros da Tecnicelpa são momentos altos na 
vida da nossa Associação, tanto ao nível pessoal, 
como a nível técnico.  Pretendemos que seja um mo-
mento enriquecedor para todos os nossos sócios, sen-
do por isso, um importante desafio. 

Depois de mais um encontro que se pode conside-
rar um sucesso e que, seguramente, contribuiu para 
reforçar o nosso papel enquanto Associação no con-
texto nacional e internacional, considero ser da mais 
inteira justiça enaltecer e agradecer a determinação e 
empenho dos membros da Direção e da estrutura do 
secretariado, que constituem a comissão organizado-
ra do encontro da Tecnicelpa. 

Todos nós conhecemos o Sr. Augusto Góis, sobretudo 
quem está mais ligado à vida da Tecnicelpa, sabe que é 
uma pessoa incontornável pela sua dedicação e entu-
siasmo, como se fosse o primeiro dia. Posso atrever-me 
a dizer que o Sr. Góis é uma verdadeira “enciclopédia” 
ambulante de histórias, de um “historiador” de acon-
tecimentos de momentos que nos ajudam a perceber 
os mais variados contextos da altura. Não posso dei-
xar, também, de enaltecer e de expressar a minha

verdadeira admiração pelo trabalho “ciclópico” feita 
pela Drª Dulce Faria e Cesaltina Baptista, com a mis-
são, muitas vezes ingrata, de conjurar todos os “nós” 
da operacionalização das tarefas no terreno. São umas 
verdadeiras operacionais e fundamentais para o su-
cesso dos eventos. 

Quero também destacar os contributos decisivos dos 
membros da Direção, que pela conjugação de saber 
acumulado das suas mais variadas experiências pro-
fissionais, são realmente, na minha opinião modes-
ta, cruciais para o sucesso dos nossos encontros que 
têm como objetivo garantir aos nossos associados, 
encontros com experiências sempre diferentes, com 
momentos únicos, mas sempre orientados na linha 
condutora da missão da Tecnicelpa: dar aos associa-
dos formação e competências nas mais variadas áreas 
da fileira da Pasta e Papel.

Só me resta agradecer a todos os sócios pela sua par-
ticipação no nosso encontro, que contribuíram para 
o sucesso do encontro no Porto, estando certo que 
todos voltaremos a encontrar-nos noutros momentos 
integrantes da Tecnicelpa.

Muito obrigado!
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A génese do sucesso
dos encontros Tecnicelpa
João Inácio - Sócio 894

“um sucesso e que, seguramente, contribuiu para reforçar o nosso papel
enquanto Associação no contexto nacional e internacional”

A Comissão Organizadora
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Integrado no programa do XXIII Encontro da Tecni-
celpa e no magnífico espaço da Fundação Dr. Cuper-
tino de Miranda, decorreu mais uma exposição de 
Posters. Nesta edição estiveram em exposição 36 tra-
balhos dos quais a Comissão Científica do Encontro 
selecionou dez, para que os seus autores tivessem a 
oportunidade de, numa sessão oral, poderem descre-
ver melhor esses trabalhos. E assim se pôde escolher 
aquele que haveria de merecer o reconhecimento da 
Tecnicelpa e o aplauso de todos aqueles que abrilhan-
taram com a sua presença o Jantar de Gala.

Mas, porque o tempo é de balanço, importa ir para 
além da simples enumeração de factos. Este artigo po-
deria ser só isso mas não é porque, contrariando um 
pouco o grande poeta José Régio, sei para onde vou e 
“sei que não vou por aí”.

Quando olhamos para um Poster, observamos um 
mundo que era apenas branco e deserto e em que em 
tons de preto e branco ou em cores mais vivas se es-
creveu ciência.

São apenas símbolos que, para quem os souber ler, 
mostram a vontade dos seus autores em desvendar 
segredos que a natureza ainda esconde.

Quando olhamos para um Poster vimos naquele es-
paço de forma simples, nomes que não lemos ou es-
quecemos rapidamente.

.Os investigadores não são sonhadores como os poe-
tas, mas construtores que, sobre um esqueleto de nú-
meros conjugados de forma sólida mas harmoniosa, 
moldam o suporte para o corpo de uma ciência viva.
Por isso aqueles nomes são importantes e por isso 
sentimos, todos nós certamente, uma dívida de grati-
dão para com todos eles, jovens de corpo ou de espíri-
to, que no silêncio dos gabinetes e dos laboratórios, ou 
ao som das grandes máquinas que equipam as nossas 
fábricas, contribuem para que ciência e eficiência se 
conjuguem em resultados que nos orgulham a todos.

Se o que se disse possa talvez parecer um pouco exa-
gerado, façamos uma breve viagem pelos temas dos 
dez Posters que, pelo seu mérito científico, foram 
julgados como os melhores representantes de todos 
aqueles que pudemos ver na exposição.

Da impregnação de aparas, à melhoria da lavagem 
da pasta e a novos métodos de mistura de químicos 
no branqueamento, constamos que, afinal, pasme-se, 
ainda é possível melhorarmos o já otimizado processo 
de fabrico de pasta. Para os refinadores chegam boas 
notícias do lado das enzimas, mostrando que afinal 
podemos ter inúmeros operadores microscópicos a 
melhorar a qualidade das nossas pastas (não, não são 
chineses). Continuando o mergulho na microescala, 
surgem interessantes trabalhos que nos revelam a 
estrutura dos constituintes dos licores (biomassa) que 
circulam nas fábricas. E por fim, a palavra aos novos
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Pósteres
João Martins - Sócio 822

“As conferências Tecnicelpa têm sido pautadas e reconhecidas por participantes 
nacionais e estrangeiros por mostrarem investigação de elevado nível.”

Parte da exposição de Posteres Inês Mota - Vencedora do Prémio de Melhor Poster
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“green products“ e “nanoproducts” que tornam a fi-
leira florestal um concorrente sério para a fileira pe-
troquímica. 

Ainda em jeito de balanço, falta uma referência à ses-
são oral dos Posters, cujo principal objetivo era, como 
já disse, dar uma oportunidade suplementar aos auto-
res dos posters para defender os méritos dos seus tra-
balhos. Tentou-se que este objetivo fosse alcançado, 
usando um novo formato de curtas apresentações, es-
cassos cinco minutos, em que se apelava ao poder de 
síntese para que o dinamismo da sessão se conjugasse, 
de forma eficaz, com a mensagem a comunicar. Cer-
tamente, reconhecemos todos, não foi perfeito, mas 
reconhecemos também que vale a pena continuar.

Uma palavra final de felicitações para o Poster vence-
dor do prémio e eles destinado, “Successful recovery

of high added-value compounds from oxidized in-
dustrial kraft liquor by membrane and adsortion 
processes” que, numa abordagem clara, quer do do-
cumento em si quer da apresentação oral de uma das 
suas autoras, a investigadora Inês Mota, nos mostrou 
que no meio da massa informe e negra a que chama-
mos licores, existem pedras (leia-se produtos) precio-
sas, cujo valor supera em muito o simples kilowatt 
que possamos extrair deles.

As conferências Tecnicelpa têm sido pautadas e reco-
nhecidas por participantes nacionais e estrangeiros 
por mostrarem investigação de elevado nível. E esse 
nível ficou mais uma vez patenteado pelos Posters 
que tivemos o privilégio de expor. Por isso e para os 
seus autores, o agradecimento por nos terem escolhi-
do para mostrar o resultado do vosso trabalho. 

Como é do conhecimento geral, a Expocelpa tem qua-
se tantos anos como os Encontros Tecnicelpa. Desde 
cedo se percebeu que há mutuas vantagens na coope-
ração e convivência entre os técnicos, a Associação, as 
empresas produtoras e os fornecedores, pelo que qua-
se desde o início que existe a tradicional Expocelpa.

Anos houve em que o nº de expositores era muito ele-
vado, pois tratava-se de um momento único de contacto

dos fornecedores com os técnicos decisores das em-
presas e, onde a apresentação de um produto ou um 
novo sistema de controlo p.e., era um momento chave 
na prossecução de um determinado negócio.

Hoje as coisas funcionam de forma diferente, pois os 
canais de comunicação estão muito mais facilitados, o 
que torna esta nossa exposição, numa mais modesta 
representação dos que garantem a sua continuada
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A nova Expocelpa 2016
“uma Expocelpa muito bonita, fluída e essencialmente que facilita a comunicação de todos com todos.”

Na preparação do Best Poster Pitches
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presença e alguns fornecedores novos, que buscam 
uma porta de entrada na indústria nacional.

No propósito de “refrescar” a nossa Expocelpa, este 
ano optamos por eliminar as paredes envolventes 
dos tradicionais “stands”, transformando a exposição 
num arejado “openspace” maioritariamente partilha-
do e decorado com a publicidade interior de cada em-
presa ou grupo.

Parece-nos uma opção acertada, pois após vencidos 
os constrangimento iniciais do que era tradicional, 
ficamos com uma Expocelpa muito bonita, fluída e 
essencialmente que facilita a comunicação de todos 
com todos. 

A todos os expositores reiteramos o nosso agradeci-
mento pela presença em mais uma Expocelpa.

Stands e expositores na Expocelpa 2016
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Cumprindo a longa tradição nos Encontros da Tecni-
celpa, o Jantar de Gala desta vez inserido num pro-
grama intenso e de grande qualidade, decorreu no dia 
13 de Outubro de 2016 na casa Taylors localizada em 
Vila Nova de Gaia. Visou proporcionar a todos os par-
ticipantes e acompanhantes do encontro uma opor-
tunidade de reencontros mais descontraídos, maior 
confraternização em ambiente festivo.

Iniciado por uma visita bem elucidativa sobre as suas 
famosas caves de vinho perfazendo já quatro séculos 
de existência, onde tivemos, a oportunidade de via-
jar até ao passado e aprender mais sobre a história do 
vinho do Porto, sentir o ar fresco nos bonitos jardins 
e terraço com as suas fantásticas vistas para o centro 
histórico da cidade do Porto.

Já no decorrer do agradável jantar, com um menu 
bem seleccionado para o momento e, claro, de um de 
vinho do Porto, foram homenageados os dois novos

sócios honorários, João Pinho Ferreira, e José Luís 
Amaral em que coube ao Carlos Van Zeller e ao Se-
rafim Tavares fazerem os discursos de homenagem 
respectivamente.

Os momentos dos discursos foram de grande con-
fraternização e emoção pois não faltaram atributos 
a ambos os homenageados pelos valores, obra feita, 
histórias passadas durante a sua vida de trabalho na 
indústria papeleira e profissionalismo durante toda a 
sua carreira, para realçar neste momento.

Seguiu-se o momento de entrega do prémio resultan-
te do “Concurso de Imagem Tecnicelpa” á proposta 
vencedora atribuído a Sofia Dias, aluna de Artes Grá-
ficas do Instituto Politécnico de Tomar sendo este o 
valor de um ano de propinas.

Também como já vem sendo hábito foi durante o Jan-
tar de Gala que se atribuíram os prémios e diplomas
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Jantar de Gala
Manuel Delgado - Sócio 636

“Visou proporcionar a todos os participantes e acompanhantes do encontro
 uma oportunidade de reencontros mais descontraídos, maior confraternização
 em ambiente festivo.”

No jantar muito animado

A visita guiada às Caves
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Também como já vem sendo hábito foi durante o Jan-
tar de Gala que se atribuíram os prémios e diplomas

Prémio Tecnicelpa – Ana Filipa Lourenço, José Game-
las e Paulo Ferreira - MODIFICATION OF FILLERS 
FOR INCREASED STRENGH IN PAPERMAKING

Melhor Póster – Inês Mota, Paula Pinto, José Lourei-
ro e Alírio Rodrigues - SUCCESSFUL RECOVERY OF 
HIGH ADDED VALUE COMPOUNDS FROM OXIDI-
ZED INDUSTRIAL KRAFT LIQUOR BY MEMBRANE 
AND ADSORTION PROCESSES,

Melhor apresentação Oral – Alexandre Gaspar - 
PRODUCTS FROM RENEWABLE LIGNOCELULOSIC 
MATERIALS AS PRECURSORS OF THE BIO-BASED 
INDUSTRY

Houve momentos para encontrar amigos que já não 
víamos á muito, colocar a conversa em dia, trocar im-
pressões de soluções técnicas, saber das tendências 
do setor, trocar experiências do dia-a-dia de cada um, 
conhecer novos técnicos, que semearam um rasto de 
continuidade no futuro da nossa Associação.

Para completar o programa seguiu-se a atuação do 
grupo musical – Quarteto de Jazz “Isabel Darque”, do 
Porto, grupo de grande qualidade musical e vocal onde 
pudemos desfrutar de vários momentos musicais.

Foi em clima de convívio confraternização e boa 
disposição entre os vários sócios e acompanhantes 
numa noite amena que fomos desmobilizando com 
mais um momento para mais tarde recordar.

Um Brinde à Tecnicelpa, aos homenagiados e premiados
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No passado dia 14 de Outubro um grupo de pessoas 
teve o privilégio e a honra de visitar a fábrica de pasta 
de Cacia.

A visita foi iniciada com uma recepção nos escritó-
rios onde o Engº José Nordeste fez uma apresentação 
sobre o passado e a situação atual da fábrica. Após 
esta recepção a visita continuou, em autocarro, por 
todas as áreas da fábrica onde tivemos oportunidade 
de ver em maior detalhe a Caldeira de Biomassa e as 
Máquinas de Secagem de Pasta – este percurso pelas 
instalações foi orientada pelos técnicos responsáveis 
pela respetiva gestão.

O Complexo Industrial de Cacia está localizado na 
vila de Cacia, distrito de Aveiro e conta com mais de 
seis décadas de existência.

Foi neste complexo que, em 1957, se produziu, pela 
primeira vez a nível mundial, pasta de papel a partir 
de eucalipto pelo processo Kraft, considerada exce-
lente para o fabrico de papel de alta qualidade.

Atualmente produz, por ano, aproximadamente 320 
mil toneladas de pasta branqueada de eucalipto, ven-
dida para mercado A sua produção é direcionada para 
a transformação em papéis especiais como décor, fil-
tros, cigarros e tissues de alta qualidade.

Integra também uma central de cogeração a biomassa 
associada à fábrica de pasta e uma central termoelectri-
ca de biomassa para a produção de energia renovável.

Em nome da Tecnicelpa o nosso Muito Obrigado por 
esta excelente visita.

Vitor Lucas
Sócio 1084

Carlos Silva
Sócio 946

Navigator Pulp Cacia

VISITA TÉCNICA

Visita á fábrica
Navigator Pulp Cacia e 
apresentação da DOW
“Foi neste complexo que, em 1957, se produziu, pela primeir
 a vez a nível mundial, pasta de papel a partir de eucalipto
 pelo processo Kraft”
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O XXIII Encontro da Tecnicelpa previu uma visita 
técnica à DOW, em Estarreja, no passado dia 14 de 
Outubro.

Pela primeira vez, no âmbito dos Encontros da Tecni-
celpa, seria visitada uma empresa industrial, que não 
opera nos nossos sectores de actividade.

O grupo visitante foi recebido pela DOW, como pre-
visto, na Área Social do EcoParque, junto ao Comple-
xo Químico de Estarreja, pela D. Maria Carmo Olivei-
ra, das Relações Públicas da empresa.

A apresentação, a cargo do Eng. Belmiro Vigário, 
responsável do grupo pela Área de Documentação 
Técnica, deu-nos a conhecer o grupo DOW Chemi-
cal Company, com a sua história iniciada no final do 
séc. XIX e com actividade em mais de 180 países dos 
5 continentes. 

Foi depois detalhada a origem e a actividade da DOW 
Portugal, iniciada na década de 70, sendo de destacar 
a sua posição de pivot neste complexo com várias 
empresas da indústria química de base. A principal 
produção desta unidade é o PMDI (metil difenil iso-
cianato), matéria-prima fundamental utilizada na 
produção de espumas rígidas e de elastómeros de po-
liuretano.

Este grupo tem como visão estratégica a produção 
de materiais, ou de matérias-primas, através da in-
ter-relação entre a química, a biologia e a física, para 
incorporação num sem número de aplicações, desde a 
construção à medicina, passando pela indústria auto-
móvel ou a agricultura.

Assumidamente, a DOW raras vezes tem marcas pró-
prias com venda directa ao público consumidor. Tal 
sucede igualmente, com muitas empresas nos nossos 
sectores de actividade. 

As actividades da DOW e dos sectores de Pasta e Pa-
pel têm alguns pontos em comum, sendo de salientar 
as enormes preocupações com a Segurança das insta-
lações e operações, os impactos Ambientais, a Susten-
tabilidade, bem como alguma publicidade negativa 
junto da opinião pública.

Assim, há um processo de enriquecimento mútuo que 
pode ser realizado a partir das experiências próprias, 
quer nas áreas de segurança, quer na inclusão de enti-
dades e organizações da envolvente industrial (autar-
quias, protecção civil, forças de segurança, serviços 
de saúde, ONG’s, estabelecimentos de ensino, etc.) em 
grupos dedicados a estreitar relações entre a socieda-
de e as comunidades com as unidades industriais.

Os bons exemplos existem, a porta ficou aberta, cum-
pre-nos aproveitar estas oportunidades para apren-
der e melhorar.

Seguiu-se um excelente almoço-volante, oferecido 
pela DOW, aproveitado para várias trocas de impres-
sões e confraternização geral.

Da parte da Tecnicelpa, os nossos sinceros agradeci-
mentos à DOW pela disponibilidade, pela excelente 
apresentação e pela calorosa recepção.

PS. Devido a uma ocorrência industrial não planeada, 
e por questões de segurança, não foi possível realizar 
a visita às instalações fabris.

Apresentação da DOW



Inserida no programa da XXIII Conferência Inter-
nacional da Tecnicelpa, decorreu, no passado dia 14 
de outubro, uma visita técnica à unidade industrial 
Europac Kraft Viana (EKPV), localizada em Viana do 
Castelo.

A EKPV é a unidade do grupo Europac produtora de 
papel kraftliner. Em laboração desde 1974, esta uni-
dade fabril passou por vários programas de desen-
volvimento, que permitiram elevar a sua capacidade 
produtiva das 135.000 tpa iniciais para as 450.000 
tpa actuais.

A visita, que contou com 60 participantes daquela 
conferência, foi precedida por uma sessão de aber-
tura, onde se apresentou a história da unidade fabril 
e os principais marcos ocorridos durante os 40 anos 
de vida com que esta já conta. Após este momento e 
seguindo o programa definido, realizou-se a visita

35XXIII ENCONTRO TECNICELPAinfo tecnicelpa 49

XXIII CONFERÊNCIA TECNICELPA

XXIII Conferência Internacional
da Tecnicelpa encerra com visita
à Europac Kraft Viana
Mário Amaral - Sócio 322

“única fábrica produtora de papel kraftliner da Península Ibérica.”
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pedonal às instalações da empresa, cobrindo parcial-
mente os 57 hectares de terreno que a unidade ocupa 
em Deocriste. 

Divididos em três grupos, os participantes tiveram 
oportunidade de tomar contacto com as instalações 
fabris e colocar questões sobre o processo de fabrico 
da única fábrica produtora de papel kraftliner da Pe-
nínsula Ibérica.

Seguiu-se um almoço convívio nas instalações da em-
presa, onde os participantes partilharam experiên-
cias e realizaram o debriefing da conferência.

No final do encontro foi patente o agrado manifesta-
do pelos participantes na visita, o que constituiu um 
feliz corolário da XXIII Conferência Internacional 
da Tecnicelpa.



37ARTIGOS TÉCNICOSinfo tecnicelpa 49

Drupa 2016
Miguel Sanches
PhD - Mestre em Artes Gráficas e professor no I. P. de Tomar

No passado mês de junho, a cidade alemã de Dussel-
dorf, acolheu pela décima sexta vez a drupa, a maior 
mostra de tecnologia do setor das artes gráficas e da 
comunicação a nível mundial. Em ciclos regulares de 
quatro anos, esta feira tem mostrado de que forma 
os principais fornecedores deste setor respondem às 
mais recentes solicitações dos clientes, e de que for-
ma se posicionam no mercado com novos serviços, 
tecnologias e produtos. Depois da drupa2012, onde 
foram claros os sinais da crise financeira mundial, 
à qual a industria gráfica não escapou, a drupa2016 
veio demonstrar o fulgor de um setor com vontade 
de reverter a tendência dos últimos anos, exibindo 
aquelas que serão as tecnologias de um futuro mui-
to próximo. Durante 11 dias, a Messe Dusseldorf re-
cebeu cerca de 260000 visitantes de 188 países, que 
puderam visitar os 1837 expositores espalhados por 
19 pavilhões.

O grande destaque desta edição continua a ser a 
impressão a jato de tinta. Depois das duas anterio-
res edições da drupa terem testemunhado o grande 
desenvolvimento desta tecnologia, hoje as novas e 
melhoradas cabeças de impressão, o elevado nível 
de qualidade, a grande performance em diversos su-
portes e a expansão da sua utilização no mercado edi-
torial, transacional e embalagem permitem afirmar 
que esta tecnologia vai continuar a registar grande 
interesse por parte dos empresários. Exemplo disso 
mesmo são as parcerias que se estabeleceram entre 
fornecedores de tecnologia convencional e digital, 
materializadas nos produtos apresentados por exem-
plo pela Heidelberg, KBA e Komori.

No futuro, a drupa2016 poderá ser vista como aque-
la que contribuiu definitivamente para a viragem 
da tecnologia convencional em tecnologia digital 
– pela primeira vez, os fornecedores de tecnologias 
de impressão digital estiveram presentes em maior 
número. Mas os habituais players da impressão con-
vencional estão atentos, e todas as grandes marcas 
apresentaram soluções digitais desenvolvidas em 
parceria com outros fornecedores, para além de mos-
trarem soluções convencionais cada vez mais auto-
matizadas e com curtos tempos de preparação. 

A Heidelberg exibiu uma solução de impressão jato de 
tinta, a Primefire 106, desenvolvida em parceria com 
a Fujifilm, capaz de imprimir um primário seguido de 
sete cores em formato B1 (707x1000mm) à velocidade 
de 2500 folhas por hora. Também em parceria com a 
Fujifilm, a Komori mostrou a sua Impremia NS40, com 
características semelhantes à Primefire da Heidelberg, 
mas com capacidade de impressão de 6500 folhas por 
hora. Já a KBA, apresentou dois tipos distintos de 
equipamentos de tecnologia jato de tinta, capazes de 
alcançar diferentes mercados. Por um lado, a VariJet 
106 em parceria com a Xerox, capaz de imprimir até 
sete cores em formato B1 à velocidade de 4500 folhas 
por hora, por outro, a WebPress T1100S, desenvolvi-
da em parceria com a HP, capaz de imprimir primário 
mais quatro cores em bobines de 101 a 280cm a uma 
velocidade de mais de 30000 m2 por hora. 
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Outra grande tendência notada na drupa2016 foi a 
utilização destas tecnologias digitais em mercados 
até então dominados pelas tecnologias convencionais 
como a embalagem. Sendo um dos poucos segmentos 
do mercado gráfico em visível crescimento, foram 
vários os fornecedores a apresentar soluções espe-
cíficas, que vão desde a impressão, embelezamento 
e corte digital, numa tentativa de tornar o processo 
produtivo de uma embalagem ou etiqueta integrado, 
oferecendo assim produtos diferenciados.

Outro mercado que apresentou algumas soluções de 
futuro foram as tecnologias de impressão 3D. Apesar 
de ainda não ser possível perceber que caminhos se 
vão seguir, surgiram algumas novidades neste cam-
po que certamente serão mais exploradas em futuras 
edições da drupa, como as impressoras de grandes 
dimensões. Falta apenas saber se o setor das artes 
gráficas será capaz também de abraçar esta nova ten-
dência e que tipos de produtos ou serviços será capaz 
de propor aos seus clientes.

Com a realização da drupa2016 está preparado o ce-
nário para a próxima fase de inovação e expansão da 
impressão digital. Espera-se agora que o grande des-
taque seja o modelo de negócios com valor acrescen-
tado e não o do menor custo por peça. Com o nível de 
inovação que se antevê e uma melhor compreensão 
do papel da impressão digital no setor gráfico, os pró-
ximos quatro anos podem muito bem ser os momen-
tos mais emocionantes para a indústria da impressão 
e comunicação.

este ano foi a uma tentativa de os equipamentos de 
impressão digital mimetizarem este tipo de efeitos es-
peciais. Foram já apresentados equipamentos de im-
pressão digital capazes de utilizar tintas metalizadas, 
vernizes, tintas fluorescentes ou efeitos de relevo, 
com todas as vantagens inerentes a esta tecnologia. 
Nos próximos anos iremos com certeza assistir à pro-
liferação destas soluções por quase todos os equipa-
mentos de impressão digital.

A apresentação de cada vez mais soluções de impres-
são digital no formato B1 foi outra das novidades des-
ta edição. A escolha deste formato acaba por mostrar 
a vontade que os fornecedores de tecnologias digitais 
têm de ir ao encontro das necessidades dos impres-
sores comerciais que utilizam impressão offset, mas 
que pretendem ter outro tipo de soluções para os seus 
clientes, oferecendo uma maior gama de soluções. 
O desafio agora é conseguir assegurar qualidade, 
consistência, registo de cor e variedade de suportes 
durante a impressão a alta velocidade, assim como a 
integração com as soluções de acabamento.

Mas a drupa2016 fica também marcada por outra ten-
dência – a aplicação de efeitos especiais. Os processos 
de impressão convencionais, como o offset, já usam 
abundantemente uma grande variedade de técnicas 
especiais, de forma a acrescentar valor à impressão 
em quadricromia. Estamos a falar da aplicação de 
vernizes com diferentes efeitos, estampagens, tintas 
especiais, efeitos metalizados, etc. O que se assistiu
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É comum ouvirmos dizer que as pessoas são o melhor 
ativo das organizações. Por vezes diz-se também que 
são o recurso mais valioso. É um discurso que soa bem 
e é politicamente correto. Dá uma certa ideia de preo-
cupação com as pessoas. Na prática não é tanto assim. 
As pessoas que são valiosas para as organizações são 
as mais capazes, aquelas de alto desempenho, os ta-
lentos. Também os talentos escondidos que precisam 
de estímulos para emergir são importantes. Portanto 
não são todas as pessoas que são os recursos mais va-
liosos, são algumas pessoas.

Assume pois relevância nas empresas a gestão de ta-
lentos. Neste contexto de excelência esta gestão faz 
parte da estratégia de negócio, assegurando de forma 
muito efetiva a melhor seleção e recrutamento, o trei-
no adequado, a sucessão e os instrumentos necessários 
para a retenção das pessoas de desempenho superior, 
que se diferenciam e que influenciam de forma muito 
positiva os resultados. Este processo deve ser abran-
gente nos vários níveis da organização, não se esgotan-
do nas camadas de direção e quadros superiores (téc-
nicos e gestores). São também as pessoas da linha da 
frente, os executantes, de desempenho superior, que 
estão diariamente no sítio onde as coisas acontecem, 
que contribuem de forma decisiva para os resultados. 
Esses também são talentos que interessa desenvolver 
e reter. É relativamente consensual aceitar que a cria-
ção de valor numa organização é muito dependente 
dos seus talentos, onde quer que eles estejam.

Gerir talentos não é uma tarefa exclusiva das estru-
turas, por vezes corporativas, tradicionalmente es-
pecializadas nesta matéria, tipicamente associadas à 
gestão das pessoas, por vezes também chamadas de 
gestão de recursos humanos. A equipa de gestão que 
lidera as pessoas talentosas tem um papel fundamen-
tal, devidamente alinhado com as estruturas corpo-
rativas no seu desenvolvimento e retenção. Também 
lhes cabe um papel decisivo em fazer aparecer alguns 
talentos ocultos que precisam de ter oportunidades. 
Devem ainda ter um papel importante nos proces-
sos de seleção e recrutamento. Estas pessoas, de que 
temos estado a falar, de desempenho superior ou de 
elevado potencial, precisam sentir que a empresa tra-
balha para o seu desenvolvimento, que o seu trajeto

na empresa também pode, eventualmente, ser ala-
vancado para outras funções, numa perspetiva evo-
lutiva de carreira. Estas pessoas precisam de bons 
líderes para se desenvolverem. Isso potencia a sua 
fidelização à empresa. A velha máxima de que nin-
guém é insubstituível já não pode ser vista de forma 
tão linear. É claro que as pessoas saem das empresas 
e as mesmas continuam o seu trajeto. Mas também é 
um facto que a saída de algumas pessoas pode causar 
impacto negativo relevante nas organizações. Essas 
pessoas, de desempenho excecional, onde quer que 
estejam, devem estar bem identificadas e a estratégia 
da empresa alinhada para a sua retenção.

Contudo nem todas as pessoas são talentos para as 
organizações. Algumas pessoas, em oposição aos ta-
lentos, são dispensáveis e as empresas devem encarar 
esta questão com naturalidade. As pessoas de elevado 
rendimento estimulam-se mais com outras pessoas 
de rendimento superior, faz-lhes bem esse contacto. 
Por outro lado, pode ser difícil para algumas pessoas 
o seu desenvolvimento para desempenhos elevados. 
Pode até ser um desperdício canalizar energia para 
esse processo. Essa energia deve ser canalizada para 
o desenvolvimento das pessoas de alto rendimento, 
para o estímulo de pessoas de elevado potencial e 
para o recrutamento de novos talentos para a reno-
vação atempada do efetivo.

Gestão de Talentos
Joaquim Belfo - Sócio 606
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De acordo com a Agência Europeia para a Segurança 
e Saúde no trabalho , cerca de metade dos trabalha-
dores europeus considera o stresse uma situação co-
mum no local de trabalho, que contribui para cerca de 
50% dos dias de trabalho perdidos. Para as organiza-
ções, os efeitos negativos podem ser um fraco desem-
penho geral da empresa, um aumento do absentismo 
, o “presenteísmo” (trabalhadores que se apresentam 
ao trabalho doentes e incapazes de funcionar eficaz-
mente) , a subida das taxas de acidentes e lesões e até 
um aumento da taxa de reforma antecipada. De se-
guida vamos apresentar o que é o stresse no trabalho 
e a forma de o gerir com base nas orientações do Guia 
electrónico para a gestão de riscos psicossociais e de 
stresse editado pela EU-OSHA em 2015.

O que é o stresse no trabalho?

Em Engenharia o termo stress significa “uma força 
que deforma os corpos”. Em Medicina, o termo refere-
se à estratégia de adaptação do nosso organismo na 
sequência de quaisquer influências, mudanças, exi-
gências e constrangimentos por ele enfrentado. Em 
termos práticos as pessoas sentem-se stressadas no 
trabalho quando se apercebem que existe um dese-
quilíbrio entre as exigências que o seu trabalho lhes 
impõe e os recursos físicos e mentais que têm dispo-
níveis para lidar com essas exigências. O stresse em si 
não é uma doença, é um estado, mas pode resultar em 
doença ou agravar problemas existentes.

É inquestionável que alguns talentos acabam por sair 
das organizações para outros projetos profissionais. É 
habitual as empresas promoverem alguma disrupção 
com estas pessoas nestes casos. É um mau posiciona-
mento. Frequentemente as empresas nem procuram 
saber as causas que levaram essas pessoas de desem-
penho excecional a procurarem outras alternativas. 
Deve-se manter o contacto com esses talentos, po-
tenciando o seu regresso assim que possível. Afinal

Enquadramento Legal da Gestão
do stresse no trabalho

A Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro alterada pela 
Lei n.º 3/2014, de 28 de Janeiro, transpõe para a or-
dem jurídica interna a Diretiva-Quadro 89/391/CEE, 
de 12 de junho, exigindo ao empregador que assegure 
aos trabalhadores condições de segurança e de saúde 
em todos os aspetos do seu trabalho, incluindo os fa-
tores de risco psicossociais. Por outro lado, constitui 
obrigação dos trabalhadores cumprir as prescrições 
legais de segurança e saúde no trabalho, bem como as 
instruções determinadas pelo empregador.

O que pode causar stresse no trabalho?

Os riscos psicossociais decorrem de deficiências na 
conceção, organização e gestão do trabalho, bem 
como de um contexto social de trabalho problemáti-
co, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico, 
físico e social tais como stresse relacionado com o tra-
balho, esgotamento ou depressão. Eis alguns exem-
plos de condições de trabalho conducentes a stresse 
no trabalho:

› Exigências excessivas: cargas de trabalho excessivas 
  ou exposição a perigos físicos;
› Falta de controlo pessoal: ter uma influência
  inadequada na forma como o trabalho é realizado;
› exigências contraditórias e falta de clareza
  na definição das funções;
› falta de participação na tomada de decisões que
  afetam o trabalhador e falta de controlo sobre
  a forma como executa o trabalho;

pessoas desse calibre não abundam por aí e são cada 
vez mais objeto de disputa no mercado. Os caçadores de 
talentos estão atentos. A batalha para conseguir os me-
lhores começa cada vez mais cedo, nomeadamente nas 
escolas e é preciso estar preparado para esse combate. 
As empresas devem afinar os seus processos de recru-
tamento, desenvolver e reter os seus talentos atuais ou 
potenciais. Afinal são as pessoas, algumas delas, os ta-
lentos, que fazem a diferença nas organizações.

Gestão do stresse
no trabalho
Paula Lima - Sócio 1058
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› má gestão de mudanças organizacionais,
  insegurança laboral;
› comunicação ineficaz, falta de apoio da parte
  de chefias e colegas;
› assédio psicológico ou sexual, violência de terceiros.

Podem existir também causas externas de stresse que 
vão influenciar o desempenho do trabalhador: arti-
culação entre trabalho e vida familiar, acontecimen-
tos da vida pessoal (casamento, gravidez, cuidado das 
crianças, divórcio, mudança de casa), questões sociais 
e pessoais (estilos de vida, álcool, drogas, condições 
de vida), relacionamentos (assédio, conflito, falta de 
apoio), finanças (dívidas, preocupações financeiras) e 
doença/luto (responsabilidade de prestação de cuida-
dos, doença pessoal, perda de familiar ou pessoa amiga)

Além de problemas de saúde mental, os trabalhado-
res afetados por stresse prolongado podem acabar 
por desenvolver graves problemas de saúde física, 
como doenças cardiovasculares ou lesões músculo
-esqueléticas.

Como detectar as situações de stresse?

O stresse não é uma doença, mas pode levar a altera-
ções no modo como os trabalhadores  pensam, se sen-
tem ou comportam no trabalho. As reações podem ser 
emocionais (irritabilidade; ansiedade; mau humor; 
isolamento; fadiga e problemas de relacionamento 
com colegas),  cognitivas (dificuldade em se concen-
trar; memória fraca; dificuldade em aprender coisas 
novas; dificuldade em tomar decisões e pensamento 
negativo), comportamentais (adota hábitos nervosos 
como roer as unhas; isola-se mais; torna-se desastrado 
ou negligente; deixa de ser pontual; torna-se violento 
ou agressivo) e problemas de saúde físicos ou men-
tais (vem trabalhar quando está adoentado;ausências 
ao trabalho mais prolongadas e/ou frequentes).

O pode ser feito pelo empregador

Uma Empresa não é uma clínica de aconselhamento, 
nem o empregador um psicólogo ou psiquiatra, mas

é obrigatória por lei a avaliação e gestão destes ris-
cos.No entanto, em algumas organizações, pode ser 
útil o envolvimento de psicólogos na avaliação e ges-
tão de riscos.

A abordagem preventiva pode ser feita através de:

-  sensibilização no local de trabalho (cartazes, inclusão 
destes temas nas reuniões de SST, videos) sobre o que 
é o stresse, sintomas, impactos na saúde a longo prazo, 
causas e que medidas podemos adotar para o reduzir;

- progama de saúde ocupacional que inclua medidas 
de apoio ao aumento da resiliência dos trabalhadores 
(a resiliência pode ser construida adotando uma ali-
mentação adequada,actividade física, consumo mo-
derado de bebidas alcoólicas e de tabaco e a realização 
de pausas no trabalho);

- Avaliação adequada de riscos psicossociais (se pos-
sível com a ajuda de psicólogo) e a definição de ações 
nos casos prioritários; 

A abordagem correctiva, pode incluir ações que vi-
sam contrariar o stresse do trabalhador , como:

› procurar mudar a natureza do trabalho ou reduzir
  a carga de trabalho;
› assegurar que os trabalhadores em questão e
  outras pessoas envolvidas têm a formação adequada; 
› envolver os trabalhadores nas decisões que
  os afetam;
› clarificar os seus papéis e responsabilidades.;
› envolver outras pessoas no trabalho que possam
  ser vistas como elementos que agravam o problema, 
  especialmente se estiverem envolvidos em assédio
  ou comportamento violento;
› ajudar os trabalhadores a encontrar apoio para
  os problemas fora do trabalho. 

Os riscos psicossociais se, devidamente avaliados e 
geridos, contribuem para um melhor desempenho 
dos trabalhadores e das Organizações.
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Na produção de papel, principalmente em papéis de impressão e escrita, é comum usar cargas minerais (fillers) 
uma vez que estas têm um efeito positivo na formação da folha, brancura, opacidade e imprimabilidade, para além 
da inerente redução de custos decorrente da substituição das fibras por este material, usualmente menos dispend-
ioso. No entanto, há também desvantagens na utilização de cargas, de que a maior é a diminuição das ligações 
entre fibras, a qual afecta negativamente a resistência mecânica do papel. Deste modo, a quantidade de filler a 
incorporar é geralmente limitada, sendo que, dependendo do tipo de papel, é incomum encontrar valores superi-
ores a 20-25% de cargas no produto final. Uma possibilidade para aumentar a quantidade de filler no papel, sem 
prejudicar as propriedades mecânicas deste, passa pela modificação da superfície das cargas, nomeadamente 
através do revestimento com polímeros que melhorem as interacções entre as fibras e os fillers.

O objectivo do estudo apresentado foi precisamente o de encontrar novas metodologias para modificar a superfí-
cie de fillers de forma a melhorar a ligação das cargas às fibras e consequentemente as propriedades papeleiras 
(mecânicas e ópticas) e também a retenção de cargas na matriz fibrosa. Pretendeu-se produzir fillers versáteis 
usando para tal materiais de revestimento e processos inovadores, visando aumentar a incorporação de fillers na 
produção de papel.

A carga usada nas modificações foi carbonato de cálcio, na sua forma natural (GCC) ou precipitada (PCC). Para tal 
usaram-se polímeros orgânicos, tais como derivados de celulose (acetato de celulose e acetato-butirato de celulose) 
e cloreto de polidialil-dimetil de amónio (poly-Dadmac), bem como pigmentos inorgânicos, nomeadamente sílica 
e dióxido de titânio. A modificação da superfície dos fillers efectuou-se com recurso a diferentes metodologias, de 
entre as quais uma técnica de deposição catódica (sputtering) e métodos sol-gel. A retenção e floculação das cargas 
modificadas na matriz fibrosa (incluindo fibras e agentes de colagem) foi avaliada num medidor de drenabilidade 
(“Dynamic Drainage Analyzer”) usando para tal diferentes agentes de retenção. Finalmente produziram-se folhas 
laboratoriais com os materiais funcionalizados, contendo um teor de filler até 40%, e nestas foram analisadas as 
propriedades do papel mais relevantes. Simultaneamente, o impacto papeleiro do filler modificado mais promissor 
foi confirmado numa máquina de papel piloto.

Uma das principais conclusões foi a de que é possível melhorar a resistência mecânica do papel recorrendo a 
cargas minerais modificadas com compostos que promovam as ligações com as fibras celulósicas. As novas estraté-
gias usadas foram validadas pela comparação destas com resultados publicados por outros grupos de investigação. 
Neste trabalho, de entre os fillers estudados, o que originou melhores resultados foi o PCC modificado com sílica 
por um método sol-gel. A metodologia seguida provou também ser eficiente na modificação de GCC com sílica.

O presente trabalho é um dos mais abrangentes no que respeita à modificação de fillers para produção de papel, 
tendo sido avaliados simultaneamente diferentes parâmetros, tal como retenção, formação, drenabilidade e 
propriedades do papel. Além do potencial impacto positivo para a indústria papeleira, o estudo realizado é impor-
tante para outras indústrias, tal como por exemplo a de produção de tintas, em que as cargas minerais usadas 
poderão ser modificadas previamente em função da aplicação final pretendida.

Palavras chave: Carbonato de cálcio, funcionalização, propriedades do papel, retenção, sílica.
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