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Editorial

Chegámos ao número 50 do info@Tecnicelpa! 

Seria este facto por si só razão suficiente para nos sentirmos satisfeitos, mas acresce que volta a ser 

construido com a total colaboração dos nossos prezados sócios sobre as mais variadas temáticas por 

eles propostas. É uma publicação dos sócios para os sócios, tal como o desejamos e foi reforçado desde 

o Fórum de 2015. 

Começamos pela informação sobre a Eucepa e o esforço que está em curso para relançar a associação 

das associações congéneres da Tecnicelpa. A mudança de corpos diretivos trouxe a vontade de mudar e 

de tornar este organismo num importante ator no desenvolvimento dos técnicos da indústria papelei-

ra. Damo-vos conta da participação da Tecnicelpa na última reunião da Eucepa e dos próximos passos 

a desenvolver.

Lançamos uma rúbrica proposta pelo Eng. Gil Mata, contando com a sua redação no primeiro artigo, 

e que visa dar destaque a algumas das figuras históricas que de alguma forma ajudaram a moldar o 

nosso setor e se definem hoje como referências para os mais novos. A “Galeria da Indústria Papeleira 

Portuguesa” começa por reconhecer e destacar a importância do Eng. Joaquim von Haffe, na definição 

da fibra de eucalipto produzida a partir do processo kraft, como uma das mais competitivas no mundo 

para a produção de variados tipos de papel. Estamos confiantes que esta rúbrica, pelo seu interesse, 

dará origem a mais artigos sobre outras personalidades que mereçam destaque na nossa atividade.

A floresta continua a ser um centro de atenções, ainda que por razões que dispensariamos e que estão 

relacionadas com a limitação à plantação de mais área de eucalipto em Portugal. Apesar dos incêndios 

que continuamos a não conseguir prevenir, nem combater eficazmente, e da proliferação de matos que 

em nada contribuem para a diversidade da nossa floresta e que muito contribuem, pela sua natureza, 

para o flagelo dos fogos, “entretemo-nos” enquanto País, a tomar medidas que visam dificultar o de-

senvolvimento de uma das poucas cadeias de valor do nosso tecido industrial, totalmente integrada 

e essencialmente exportadora. É dificil racionalizar sobre o assunto, mas vale a pena estar informado. 

Contamos ainda com um interessante artigo sobre modelos de governance, do Eng. Serafim Tavares, que 

nos faz pensar se não será diversa a solução optima para cada contexto organizacional.  

Juntam-se a estes destaques os interessantes artigos de opinião dos nossos habituais “cronistas”, e três 

artigos sobre temas mais técnicos. E assim estão reunidos os elementos para tornar a leitura da nossa 

revista um excelente exercício para todos.

Esperemos que desfrutem.

PEDRO MATOS SILVA
Presidente do Conselho Diretivo
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EUCEPA
strategy workshop

ÂNGELO LOUREIRO
Sócio n.º 8

Schipol, 5 de Setembro 2016

A EUCEPA (The European Liaison Committee for 
Pulp and Paper) foi constituída em 1956 com os se-
guintes objectivos:

› Promote and develop scientific and technical
  knowledge in the domain of pulping, papermaking
  and board making by open and free co-operation
  between the associations of chemists, technicians
  and engineers for these industries;

› To organize professional meetings in the form of
  symposia and conferences;

› To establish contacts with international organizations
  and to encourage the exchange of ideas to all these fields.

Desde 1958 a EUCEPA organizou, com o apoio das as-
sociações nacionais, uma larga variedade de eventos 
através de todos os países europeus membros e cujas 
associações faziam parte da EUCEPA.

O último evento foi realizado pela TECNICELPA com 
o patrocínio da EUCEPA, em Lisboa, no ano de 2003, 

sendo que àquela data a TECNICELPA tinha assumi-
do a presidência da EUCEPA (2003-2006), e cuja fun-
ção estava delegada no sócio Ângelo Loureiro.

Durante a vigência do mandato da TECNICELPA e 
reconhecendo as mudanças estruturais que se ve-
rificavam no nosso cluster, foi implementada uma 
adaptação da EUCEPA às novas circunstâncias, di-
namizando um novo modelo de cooperação entre 
os membros através de networking, e aligeirando a 
estrutura de decision making e administrativa, com a 
correspondente redução dos custos associados.

Entretanto a partir da, hoje denominada ”Great Re-
cession” (iniciada em 2008), as Indústrias do sector so-
freram o impacte de muitas influências negativas no-
meadamente os custos da energia, a concorrência de 
países que apareceram na cena mundial (ex. a China), 
o uso dos aparelhos electrónicos), o que combinado 
com o factor “Globalisation” e “Industry 4.0” provoca-
ram uma alteração estrutural em toda a Europa.
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Tornou-se claro que perante alterações tão profundas, 
as organizações e nomeadamente a EUCEPA teria de 
rever o seu posicionamento de modo a acomodar e se 
possível tirar partido de tais mudanças a seu favor.

Foi com este background, que a associação inglesa PITA 
mobilizou as associações membro da EUCEPA através 
dos seus representantes, a realizar um encontro em 
Schipol no dia 5 de Setembro passado, com o objectivo 
de obter de cada membro individual o sentimento e 
uma avaliação dos membros sobre a situação actual da 
organização e perspectivas futuras. 

O trabalho decorreu de um modo profissional, tendo 
tido como facilitador John Kirby da empresa Buffin 
Leadership International, Ltd. De salientar que John 
Kirby exerceu cargo de director fabril  de uma empre-
sa papeleira inglesa.

CLARIFICAR O OBJECTIVO
DA EUCEPA E A SITUAÇÃO À DATA

A primeira fase dos trabalhos correspondeu a um 
exercício aberto com a intenção de clarificar o objec-
tivo da EUCEPA e a situação à data.

A assembleia foi dividida em dois grupos promoven-
do o debate sobre as seguintes questões:

›  What is our purpose?
›  Who do we serve?
›  What exactly are we trying to achieve?

As IDEIAS geradas por este exercício, foram obtidas 
e posteriormente combinadas, proporcionando uma 
oportunidade única de pensar coletivamente sobre a 
opinião de cada delegado e simultaneamente encora-
jando a uma análise mais profunda sobre a situação 
actual da EUCEPA.

Após uma discussão detalhada sobre os conteúdos, 
registaram-se os seguintes pontos:

› Interestingly enough this exercise stimulated the de-
legates into thinking about the outcomes o the current 
status and concentrated on where we are not succee-
ding as well as we might like

› There was some confusion regarding just what EUCE-
PA is trying to achieve today

› It became clear that the old policies of the Association 
need review and that such a review could act as a sti-
mulation to create a more relevant, vibrant and succes-
sful organization

› It is clear to most that if better service was to be provi-
ded, then an adequate structure needs to be put in place 
to support it. This includes the website which was felt to 
be currently not up to the standard required

› Better and more effective networking of members 
would benefit the Association activities and provide a 
more positive face to the outside world

› Everyone agreed that the need for the Association in 
today’s fast changing environment was unclear. This 
can easily be fixed by conducting a needs analysis

› If it was not already known to members, the wide ran-
ge of activities can create confusion. Only by respecting 
and accepting the fact that some members need diffe-
rent services, which must be accommodated, will dif-
ferences of opinion be overcome. This exercise in itself 
provided an open window to all activities- this should 
be the beginning of an acceptance culture which must 
be built. This would then facilitate closer co-operation 
between members with different needs e.g. scheduling 
European events in order to maximize success

› The Association has sufficient funding to allow and 
finance improvements

PERGUNTA CHAVE:

Antes do início do encontro todos os participantes 
foram municiados com uma pergunta chave que con-
centrasse os esforços na seguinte questão:

“In light of the rapidly changing business, political and 
environmental world affecting the Forest Products/ 
BioFibre-based industries; how should EUCEPA po-
sition itself to effectively serve the Member Associa-
tions and contribute to serving their individual mem-
berships?”

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO
DA PERGUNTA CHAVE:

Todos os delegados concordaram que esta pergunta 
tem subjacente o futuro da EUCEPA, e endereçaram 
as respostas a tal pergunta chave na forma escrita em 
hexágonos de papel, as quais para facilitar foram tra-
tadas em três fases de processo:

› Fase 1:
  Foi feita a recolha das respostas individuais
  à pergunta chave, sem atender a qualquer  
  ordem específica para preparar a Fase 2



06 NOTÍCIAS DA TECNICELPAinfo tecnicelpa 50

› Fase 2:
  Os delegados foram solicitados para organizar
  as respostas por áreas de interesse, de modo 
  a que as mesma tivessem um sentido comum.
  Os delegados selecionaram seis áreas, que
  corresponderam a:
  
  KNOWLEDGE
  ACTIVITIES
  WEB SITE
  TRAINING AND EDUCATION
  INNOVATIVE CREATION OF KNOWLEDGE 
  INTERNAL COMMUNICATION

› Fase 3:
  Após a criação das seis áreas ou grupos distintos,
  os participantes passaram a um novo procedimento
  com a criação de um modelo interactivo (Focus
  Model). O objectivo por  detrás deste trabalho
  era aprofundar a compreensão e a dinâmica da
  direcção a seguir sem perder o foco no outcome
  desejado.

Para além dos resultados esperados o modelo oferece 
prioridade das acções a desenvolver,  facto relevante 
e que se torna num aspecto crítico importante para 
uma organização com poucas estruturas de suporte.

O trabalho desenvolvido fez ressaltar um conjunto de 
oportunidades para melhorar a eficiência da Associa-
ção e tendo em conta o modelo criado e beneficiando 
da opinião de cada participante, foi elaborada uma 
listagem dos tópicos das necessidades da EUCEPA nos 
anos vindouros.

LISTA DE NECESSIDADES:

› Customers customer event to publicize the activities
  of the individual Associations
› Hold EUCEPA Event within an existing conference event
› Create a way to share technical information
› Devise a way to share the impact of Energy and
  Environment when people request it
› Share technical studies and relevant information
  between members
› Widen the initiative of some members who have
  a European student placement programme
› Create a mentor programme (SPCI example) – use
  in Young entrepreneur programme with some
  emphasis on developing countries
› Consider the benefits of having three EUCEPA
  Meetings per year during this transitional phase
› Create and use a more effective web site including
  social media tools for communication
› Encourage group member support and contact
› Consider business opportunities for Knowledge base

› Match any action outputs to resources
› Consider next steps and generate momentum to
  GET THINGS DONE 

PRÓXIMOS PASSOS E CONCLUSÕES

1. Os fins e os objectivos da Associação não estão 
igualmente claros para todos os membros. Os estatu-
tos necessitam de melhoria e participação para atin-
gir as futuras necessidades.

2. Bom empenho e esforço foram postos no encontro 
e foi realizado um bom trabalho de arranque. Torna-
se necessário trabalho adicional para promover os 
primeiros passos e iniciar a nova formatação da As-
sociação.

3. Capitalizar, sem perder de vista o objectivo, é es-
sencial se se pretende manter o dinamismo. Um novo 
encontro deverá ser agendado. É recomendável que 
se concentre na definição de um statement sobre a 
Missão e a Visão que conduza por sua vez a um Pro-
grama Estratégico. 

NOTAS FINAIS:

O grupo deveria reunir dentro de um prazo razoável, 
aproveitando o dinamismo para a criação do state-
ment sobre a Missão e a Visão que se ajuste à Asso-
ciação. Devem ser confirmadas e reconhecidas as 
futuras necessidades. Isto ajudará o grupo a iniciar o 
trabalho para a elaboração de um plano estratégico 
que inclua as variáveis tempo, meios, finanças e ser-
vir de documento guia para o futuro. 
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CINQUENTA!

ARMANDO BROCHADO 
Sócio n.º 11

Ao folhear o número 50 da nossa revista agora publi-
cado é com muita satisfação e indisfarçável orgulho 
que nos revemos num entusiasmante percurso de 
quase quarenta anos de implantação, consolidação e 
crescimento que deram forma e notoriedade à nossa 
associação em paralelo com a própria indústria pa-
peleira nacional que nos suporta, que nos une e que, 
afinal, todos servimos.

E como uma história pressupõe sempre uma pré
-história, impõe-se aqui recordar que, antes destas 
cinquenta edições da actual revista, se tinham já pu-
blicado outros vinte números do então designado bo-
letim informativo que foi cumprindo a missão de unir 
e informar os sócios da Tecnicelpa durante os primei-
ros dezoito anos de vida desta associação.

A verdade é que, no início, o que todos ambicionavam 
e reclamavam era informação e conhecimento do sec-
tor em que trabalhavam – das pessoas, das fábricas, 
das empresas – por oposição às práticas dominantes 
de reserva, de sigilo e de isolamento que ainda preva-
leciam nos finais da década de 70 do passado séc. XX.

E assim nasceu, em 1983, o Boletim Informativo, 
umas poucas páginas dactilografadas e reproduzidas 
em offset, onde o Conselho Directivo, com a colabo-
ração empenhada de alguns sócios individuais, ia 
distribuindo notícias do sector e informações da or-
ganização e do funcionamento da Tecnicelpa, assim 
começando a criar uma nova dinâmica de relaciona-
mento e de permuta de experiências e de conheci-
mentos que até aí não existiam.

Esta fase manteve-se até 1998 e registou vários mo-
mentos marcantes de crescimento da indústria e de 
afirmação da comunidade técnica ao seu serviço, de 
que foram exemplos a divulgação das complexas e pro-
longadas diligências para entrada na EUCEPA, que cul-
minaram com a realização do  Eucepa Symposium 1987,

em Lisboa, pela primeira vez em Portugal, a inaugura-
ção da nova fábrica de pasta da Soporcel, o relato dos 
Encontros Nacionais (que se realizaram anualmente 
durante os primeiros anos…) e a divulgação do laborio-
so trabalho desenvolvido pelo Grupo de Investigação de 
Marcas de Água (GIMA) , que acabou por se materiali-
zar na edição, em 2015, do lindíssimo livro intitulado 
Marcas de Água: séculos XIV-XIX (Colecção Tecnicelpa).

Em 1999 deu-se início a uma nova fase editorial, em 
moldes mais “profissionais” e com a adopção da im-
pressão offset a cores, evoluindo progressivamente para

1983

1.ª Série

2.ª Série

1999 2017

1998
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o formato revista, em que, além dos temas habituais, 
começaram também a assumir destaque as notícias 
técnicas relativas às acções de formação organizadas 
regularmente pela Tecnicelpa e à crescente e frutuo-
sa colaboração com as universidades da Covilhã, de 
Aveiro e de Coimbra e o politécnico de Tomar, aliás, 
outro dos grandes objectivos enunciados pelos funda-
dores da Tecnicelpa.

Esta nova fase correspondeu também ao lançamento 
de um novo título, a Folha Informativa, e a uma nova 
numeração, a que hoje ainda persiste e de que se cele-
bra a quinquagésima edição.

Durante esta nova sequência de edições, e para além 
dos temas já habituais nos anteriores boletins, passa-
ram a ocupar lugar destacado as Notas de Abertura 
e os Editoriais da responsabilidade do Conselho Di-
rectivo e de outros sócios de referência em diferentes 
áreas estruturantes do sector papeleiro, e registaram-
se, ao longo dos oito anos em que se manteve este for-
mato,  alguns eventos marcantes da história de vida 
da Tecnicelpa, como foram a inauguração da sua sede 
própria, em Tomar, em maio de 2001, a realização da 
28ª Conferência da EUCEPA, em Lisboa, em maio de 
2003, a organização conjunta com a Universidade 
da Beira Interior do 1ºcurso intensivo de Iniciação 
à Pasta e ao Papel, em outubro  de 2003. Finalmen-
te, em janeiro de 2007, deu-se a passagem definitiva 
ao formato revista, com capa de cartolina, melhoria 
acentuada do aspecto gráfico, maior número de pá-
ginas em offset a cores e inclusão regular de artigos 
de opinião a cargo dos sócios Celso Foelkel e Carlos 
Brás e de uma Newsletter focando inovações técnicas 
e trabalhos científicos associados aos últimos desen-
volvimentos da indústria e de antecipação de futuros 
progressos tecnológicos.

de formação que passaram também a constituir um 
dos eixos principais da actividade associativa da Tec-
nicelpa. O início do novo milénio correspondeu, aliás, 
a uma crescente e produtiva colaboração da indústria 
com as universidades e os politécnicos que possibili-
tou a implantação de uma nova atitude no campo do 
ensino e da investigação no âmbito da fileira da pasta 
e do papel e o tratamento de temas emergentes fun-
damentais como o desafio energético, a reciclagem, 
as florestas plantadas, a bio-refinaria, a par de outros 
igualmente importantes como a formação de execu-
tivos para a indústria, a liderança e a responsabilida-
de social das empresas como factores determinantes 
para o aumento da competitividade da fileira.

Noutro plano, lugar também para um valioso e in-
teressantíssimo exercício de recolha e documenta-
ção que se intitulou Rota das Fábricas de Papel Anti-
gas, publicada entre 2011 e 2012, e que constitui um 
precioso acervo de imagens e referências históricas 
de um património industrial único e um merecido 
tributo aos pioneiros que lançaram as bases em que 
assenta um dos mais (o mais?) modernos, pujantes e 
desenvolvidos sectores industriais portugueses, de 
que tanto nos orgulhamos.

Finalmente, em maio de 2016 e coincidindo com a pu-
blicação do número 47 da renovada info@tecnicelpa,

2007

2009

2012

2011

Assim se chegou a 2009, data a partir da qual a publi-
cação passou a ser designada info@tecnicelpa, ainda 
que mantendo a mesma sequência numérica, em que 
os artigos de opinião e de comunicação técnico-cien-
tífica foram assumindo cada vez mais relevância, em 
paralelo com o anúncio e relato das numerosas acções 
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passou a nossa revista a ser distribuída conjuntamen-
te com a publicação trimestral Pasta e Papel Magazine, 
visando esta alteração torná-la menos temática e mais 
informativa, ao mesmo tempo que passível de ser di-
fundida por um público mais vasto, inclusive fora das 
fronteiras do nosso País.

Enfim, uma história com um final feliz?

A ver vamos, mas até agora temos, pelo menos,
cinquenta razões para acreditar que sim.

Exposição
itinerante
35 anos
Tecnicelpa

The Navigator Company em Setúbal

Fapajal em Loures

Celbi na Figueira da Foz

A Tecnicelpa, Associação Portuguesa dos Técnicos 
das Indústrias de Celulose e Papel, completou já os 35 
anos de existência em 2015. No âmbito da comemo-
ração deste marco, a Direção decidiu construir uma 
estrutura demonstrativa das atividades e facetas da 
associação, incluindo partes da sua história em ima-
gens, com alguns momentos de eventos que ocorre-
ram durante este período.

Procurando recordar a alguns e informar outros, ini-
ciou-se um circuito de exposição desta estrutura, em 
espaços sociais de fábricas de pasta e de papel do nos-
so setor, e outras entidades associadas da Tecnicelpa.

Este circuito teve início em 28 de janeiro, tendo até 
esta data passado pela The Navigator Company em 
Setúbal, Fapajal em Loures e Celbi na Figueira da Foz, 
seguindo-se outras fábricas e instituições ligadas ao 
nosso setor em todo o País.

Convidamos todos os nossos sócios a visitar este ex-
positor, quando estiver presente nas organizações 
onde laboram e a deixar o vosso testemunho no livro 
de visita que acompanha esta estrutura e marcará, 
também para o futuro, este percurso de divulgação 
da nossa Associação.

O Conselho Diretivo
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ARTIGO DE OPINIÃO
CELSO FOELKEL

Em anos recentes, parece que o setor de celulose e 
papel passou a amadurecer a ideia de que a biomassa 
produzida por suas florestas (plantadas ou naturais) 
poderia ser muito mais valiosa do que vem sendo até 
então, pois essas florestas podem oferecer muito mais 
do que apenas madeira a custos competitivos.

Há décadas se fala e se lê em livros sobre as inúme-
ras possibilidades de uso industrial e comercial para 
os diversos componentes físicos e químicos das ár-
vores. Entretanto, apaixonado e deslumbrado com as 
madeiras e suas fibras, nosso setor vem regularmente 
negligenciando essas dezenas de oportunidades com 
a biomassa florestal e até mesmo com os resíduos de 
base florestal gerados nas fábricas atuais (lodos, fibras 
e biomassas perdidas, gases residuais da combustão, 
etc.). Muitos desses componentes biomássicos podem 
em breve mudar de status, passando a se tornarem 
matérias-primas para novos processos e novos negó-
cios sob a mesma base florestal.

Apesar das incertezas em relação a cenários futuros, 
uma coisa é absolutamente correta: o setor já se en-
xerga de outra maneira. Parece que uma nova cultura 
começa a ser criada, privilegiando novos usos para a 
biomassa florestal em substituição à cultura tradicio-
nal de um único e volumoso produto, cuja competiti-
vidade precisa ser mantida graças aos custos baixos, 
qualidade estável, escala elevada de produção e fan-
tásticos níveis de eficiência operacional.

Sabemos que muitas tecnologias para essas mudan-
ças ainda estão em evolução e que os mercados para 
muitos desses novos produtos exigirão duros esforços

para serem criados, ou para ocupação de espaços de 
outros produtos atualmente sendo fabricados por 
outros setores. Muitas empresas líderes do setor de 
celulose e papel estão acreditando que um futuro 
diferente deverá acontecer para esse mesmo setor, 
principalmente com a diversificação de seus negócios 
e maior agregação de valor à biomassa florestal. 

Os desafios técnicos e mercadológicos serão enormes, 
mas eu particularmente acredito que o maior de todos 
os desafios será a necessidade de se mudar uma cultu-
ra tradicional e conservadora de um setor que acredi-
ta muito em tecnologias comprovadas e tem grande 
aversão aos riscos em suas inversões financeiras. 

Além disso, ao longo dos anos 90’s, os atuais execu-
tivos e líderes empresariais do setor aprenderam em 
cursos de MBA’s no mundo todo que deveriam ser fo-
cados em produtos vencedores. O foco é antes de tudo 
uma espécie de cabresto a impedir de se olhar para os 
lados e encontrar novas alternativas pela inovação, 
às vezes radicais. Foco é principalmente se destinar 
recursos e energias para aperfeiçoar a cadeia ou filei-
ra produtiva e não a rede de valor.

Em geral, quando nossas empresas decidem mudar 
estratégias, elas pensam quase sempre em verticali-
zações (na cadeia produtiva) e quase nunca em latera-
lizações (na rede de valor).

Verticalização e lateralização precisam estar inte-
gradas e caminharem de forma coordenada sob no-
vos paradigmas empresariais. A verticalização pode 
acontecer tanto no sentido para cima (com produção

Novos Produtos,
Novos Negócios
e Nova Cultura Setorial?

Sócio n.º 842
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de nanocristais de celulose, por exemplo), ou para 
baixo (com a venda de clones florestais, mudas, ge-
nes, pólen, etc.). Já as lateralizações podem permitir 
a atuação em mercados de produtos químicos, gases, 
fertilizantes orgânicos, biocombustíveis, eletricidade, 
implementos agrícolas e florestais, etc.

Esses novos negócios só se viabilizarão com adequa-
das tecnologias competitivas, alto nível de inovações 
e muita parcerização com outras empresas, inclusive 
de outros setores produtivos (setores químico, ener-
gético, agrícola, bens de capital, etc.).

Muito provavelmente deveremos sair da situação 
confortável atual de se vender grandes quantidades 
de um produto por contratos de longo prazo, apenas 
através de conversas com os clientes por mensagens 
de e-mail ou por ligações telefônicas, para uma situa-
ção de se ter que batalhar duro para se vender em 
mercados globais e de alta fragmentação e em quanti-
dades de pequenas a grandes, que sejam conforme as 
demandas dos clientes.

Em resumo, espera-se uma enorme chacoalhada em 
nosso setor, sejam em suas estruturas, tecnologias, 
mentes e culturas. As novas rotas com muita certeza 
vão incluir maior grau de diversificação de produtos, 
com alguns produtos inusitados, em quantidades va-
riadas com as demandas e com forte busca em agre-
gação de valor à biomassa florestal. Possivelmente, o 
setor poderá se fragmentar em unidades de negócios, 
mas que precisarão estar intimamente integradas, em 
novos tipos de arranjos produtivos locais, regionais 
ou mesmo internacionais. 

Trata-se de mundos desconhecidos, que vão exigir 
criatividade, talento e mudança de cultura e de para-
digmas. Muito do que estamos acostumados a fazer vai 
passar a merecer questionamentos. Até mesmo nos-
sos profissionais deverão ter que se adequar ou mudar 
para enfrentar com sucesso esse mundo novo. Como 
deveremos então treinar, educar, estimular e desafiar 
os nossos técnicos em direção a um futuro, que pode 
parecer algo caótico, principalmente para quem gosta 
de linearidades e de coisas consagradas? Bem amigos, 
esse é outro tema a merecer reflexões, que prometo 
voltar a ele em breve em outra de nossas colunas.

Movimento Associativo
Tecnicelpa

Novos Sócios Individuais Admitidos: 
› António Jesus Ferreira Ramos – The Navigator Company

› Tiago Passarinho da Silva Jacinto  – Cellwater

› Milton Quintaneiro Grassa - GL & V

› Álvaro Montelay  – ROLLS, S.L

› Pedro Miguel Pinto Esteves Serafim – Altri Florestal SA   

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos
Individuais: 3
Coletivos: 3

Individuais: 5
Coletivos: 0

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 356
COLETIVOS: 72

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

Aceitei o honroso convite da Direcção da Tecnicelpa 
para colaborar na nossa revista, através de um artigo 
de opinião.

Ao reflectir sobre o que iria escrever, neste primeiro 
artigo, apercebi-me da dificuldade em emitir uma 
opinião, isto é, um julgamento sobre algo, sem que es-
tejam bem caracterizadas as circunstancias ou o con-
texto em que a situação ocorreu ou virá a ocorrer e 
ainda o sistema de valores aplicáveis ou os objectivos 
que devem ser prosseguidos.

Um mesmo facto será objecto de uma opinião dife-
rente, em contexto diferente ou avaliado segundo 
diferente sistema de valor.

Identifiquei portanto duas dificuldades, sendo a pri-
meira eu eventualmente não conhecer todas as cir-
cunstâncias relevantes, e a segunda a extensão de um 
artigo que seguisse esta cartilha ser provavelmente de-
masiado longo para o formato pretendido pela revista.

Sendo assim, decidi partilhar convosco alguns epi-
sódios que integram a minha experiencia pessoal ca-
racterizando sumariamente o contexto, sempre que 
possível e descrevendo as consequências ou resultados 
de que me apercebi, sem a preocupação de fazer um 
julgamento ou tirar conclusões a partir da experiencia 
relatada.

Eventualmente, partilharei convosco algumas reflexões.

Uma experiência que me parece interessante partilhar 
convosco é a interacção entre o ambiente competitivo

de uma empresa e o modelo de governance e a estraté-
gia adoptados e os resultados obtidos.

Um dos exemplos mais interessantes que conheci é 
de uma empresa inglesa, fabricante de equipamento 
motriz para indústria, que até á década de 50 do sécu-
lo passado detinha a liderança mundial desse negócio, 
fruto do fabrico de equipamento de elevada fiabilida-
de e eficiência, sem que tivesse que defrontar uma 
concorrência agressiva no mercado.

Esta qualidade dos seus produtos resultava de um 
modelo de governance que era dominado pelos me-
lhores engenheiros ingleses e por uma solida organi-
zação em que conviviam os vários departamentos de 
engenharia com responsabilidades funcionais com as 
oficinas de produção chefiadas por um encarregado 
que detinha a supervisão hierárquica dos operários e 
dos engenheiros jovens e assegurava a supervisão da 
produção.

O encarregado era um operário que tinha ascendido 
á posição de encarregado por mérito, em que se des-
tacavam as suas qualidades de liderança fazendo-se 
por esta via a síntese entre o forte poder sindical e a 
gestão. A contratação e despedimento dos operários 
eram competência do encarregado.

No fim da década de 50, empresas metalo-mecânicas 
americanas e japonesas, adoptando novos métodos 
de organização do trabalho, entram no mercado com 
um nível de preços que a empresa inglesa não conse-
guia acompanhar.

Opinião e Sua Desconstrução

O Ambiente Competitivo
e o Modelo de Governance 

Sócio n.º 652
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O dilema era simples para a empresa inglesa: ou mu-
dava, ou teria que encerrar.

O que fez a empresa inglesa?

As empresas portuguesas tiveram algum impacto pe-
las mudanças introduzidas?

Apurada que foi a incapacidade de a empresa inglesa 
competir, por razões de preço, no mercado, a empresa 
entendeu que necessitava de ser reestruturada, para 
baixar os seus custos e assim poder competir.

E se bem decidiu. melhor o fez.

O ciclo dos Economistas.

A empresa substituiu a Administração e o corpo di-
rigente da empresa por quadros com formação eco-
nómica.

Chegaram ao meu conhecimento algumas medidas 
por eles tomadas:

- Eliminação, ou redução à mínima expressão dos de-
partamentos centrais de engenharia.
- Despedimento da massa operária em excesso, por 
força da diminuição das vendas e das simplificações 
de fabrico introduzidas.
- Revisão de standards de engenharia e procedimen-
tos de fabrico.

E assim terão obtido uma empresa com um perfil com-
petitivo, medido pelo custo de fabrico, satisfatório.

Contudo os problemas da empresa não foram resol-
vidos.

A empresa estava com dificuldade em vender.

Tinham passado para o mercado pelo menos dois 
aspectos desfavoráveis: a menor capacidade técnica 
da empresa e o despedimento massivo operário que 
eventualmente explicariam a dificuldade da empresa 
em vender.

Lembrem-se que o marketing de produtos industriais 
exige competência técnica e uma relação de confian-
ça com os clientes.

O despedimento operário foi particularmente cho-
cante, porque o encarregado de uma das oficinas, não 
conseguiu conviver com ter de despedir tantos ho-
mens, que ele próprio tinha contratado, e suicidou-se.

E de novo a empresa enfrenta a necessidade de se 
reestruturar pois a situação não era sustentável.

Estávamos então no fim da década de sessenta e jul-
go que a análise feita terá sido que tendo a empresa 
sido reestruturada em termos de custos, faltava re-
solver o problema das vendas e para isso era neces-
sário dotar a gestão com uma excelente capacidade 
de marketing.

Assim se iniciou o terceiro ciclo da vida da empresa. 
Após o ciclo dos engenheiros e do ciclo dos economis-
tas, começou o ciclo do marketing.

O ciclo do Marketing

Não acompanhei suficientemente este ciclo, nem 
dele tenho relatos por terceiros que possa compar-
tilhar convosco. A única informação que tenho é a 
de que neste período foram tomadas uma série de 
medidas tendentes a expandir as vendas, e a de que 
uma delas foi o fabrico de pequenas séries de máqui-
nas iguais, que depois eram vendidas em condições 
muito favoráveis.

Tenho conhecimento de uma série de 5 das quais 2 vie-
ram parar a Portugal, 1 foi para Marrocos, 1 julgo que 
foi para a Índia e a 5ª não sei o que lhe terá sucedido.

O ciclo do marketing não transformou a empresa 
num caso de sucesso.

Apesar disso a empresa subsistiu pelo menos duas de-
zenas de anos.

Impacto nas fábricas portuguesas

As duas unidades que vieram para Portugal, instala-
das em fábricas diferentes, deram-nos imensos pro-
blemas. Irei referir apenas alguns dos problemas que 
uma delas apresentou, porque os conheço bem e por-
que são consequência das reestruturações descritas.

1ª avaria - Aparecimento de vibração excessiva. Con-
cluiu-se que o bloco da chumaceira de impulso estava 
desalinhado e que era necessário maquiná-lo. Quan-
do se fez a reparação, verificou-se que o desalinha-
mento não era compatível com as medidas feitas na 
instalação e montagem iniciais. 

Só obtivemos a explicação para esta anormalidade 
por via informal. Durante o ciclo de redução de custo, 
foi alterado o procedimento de envelhecimento dos
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blocos de fundição antes de maquinagem, que passou 
de envelhecimento durante alguns anos para alguns 
meses. Por este motivo passaram a ocorrer deforma-
ções pós-maquinagem, como aquela que se verificou 
no nosso caso.

2ª avaria - Decorridos meia dúzia de anos sobre o 
arranque, houve necessidade de substituir todas as 
réguas de isolamento das bobinas do estator. Trata-se 
de acontecimento que normalmente não deveria ter 
acontecido. Má especificação de materiais? 

3ª avaria - De novo vibrações excessivas que aumen-
tavam com a carga e por isso tornaram-se mais graves 
à medida que a fábrica ia aumentando a sua produção.

A causa detectada, no início da década de oitenta, 
era a metade superior da chumaceira de impulso se 
encontrar avançada face à metade inferior cerca de 
5 décimas, com ambas as faces das duas metades da 
chumaceira, rigorosamente paralelas. 

Não se percebe como foi possível existir este erro 
de fabrico. E ainda menos como foi possível ocorrer 
uma maquinagem, não deliberada, que gerasse este 
resultado. 

Conclusões

Temos o exemplo de uma empresa em que três ciclos 
sucessivos de governances predominantemente mo-
nodisciplinares, não produziram resultados aceitáveis.

Não me atrevo a propor um modelo que neste caso 
tivesse funcionado bem.

Convido-vos, em primeiro lugar, a procurarem ex-
plicar porquê que cada um dos ciclos correu mal e a 
formularem vocês uma hipótese que vos pareça mais 
adequada à correcção da situação que foi descrita.

Não quero que possa transparecer a ideia que pen-
so que uma gestão monodisciplinar não é adequada 
em todos os casos. Há muitas situações, sobretudo 
em pequenas e médias empresas, em que uma gestão 
unipessoal, marcadamente monodisciplinar mas com 
sensibilidade às outras componentes importantes me 
parece ser a solução ideal.

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

› Almoço comemorativo dos 36 anos da Tecnicelpa, Medalhas 25 anos e Assembleia Geral – 25 Março

› Formação “An introduction to Tissue manufacture” (colaboração PITA - Kate Leach) – 16 e 17 maio 2017

› Seminário “Industry 4.0 in pulp and paper maintenance” patrocinado pela ANDRITZ – junho 2017

› Tissue World Milan - 10-12 April 2017; Milan– Italy

› 48th Aticelca Annual Congress - 4-6 July 2017; Frankfurt/Main – Germany

› XII Congresso Internacional História do Papel na Península Ibérica
  28-30 jun. 2017; Santa Maria da Feira - Portugal

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

EVENTOS TECNICELPA

Próximos Eventos

EVENTOS INTERNACIONAIS
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Nos dias de hoje a comunicação assume uma impor-
tância fundamental nas organizações. Já não se trata 
só dos conteúdos, isto é, da mensagem, mas também 
da forma como ela se transmite e difunde.

Por exagero, a forma assume hoje a primazia em re-
lação ao conteúdo. A imagem e o seu culto têm, no 
mundo de hoje, um impacto muito grande junto das 
pessoas, no contexto da política, das empresas ou no 
quotidiano. Apesar da resistência natural dos mais 
céticos, é quase impossível negar esta evidência.

Nas empresas a comunicação é determinante em to-
das as vertentes da sua atividade. A imagem que a 
empresa transmite para o exterior, quer através das 
suas marcas, quer através da sua intervenção na so-
ciedade, são determinantes para a sustentabilidade 
dos seus negócios. Tão importante como a comuni-
cação externa é a comunicação interna, na vertical e 
na horizontal. Diariamente há inúmeras mensagens 
que têm que ser transmitidas através das estruturas 
das empresas. Esta comunicação faz-se hoje de várias 
formas e em diversos momentos. 

O e-mail é atualmente o meio mais utilizado na di-
fusão da informação e na transmissão de tarefas, de 
orientações e de decisões, abrangendo toda a estrutu-
ra da empresa, mas com maior incidência nas cama-
das de gestão. Um simples mail tem essa capacidade 
de transmitir a mensagem na vertical e na horizon-
tal, envolvendo um conjunto ilimitado de pessoas, de 
uma forma indiscriminada e muitas vezes pouco cri-
teriosa. A perturbação que o mail eletrónico tem na 
vida das pessoas e na vida das empresas começa agora 
a ser matéria de estudo e análise, implementando-se 
critérios para a sua utilização de forma mais controla-
da. Esta necessidade de alguma regulamentação não 
põe sequer em questão a importância deste desenvol-
vimento tecnológico no campo da comunicação.

Mas como agregados sociais, a forma básica de comu-
nicação, a fala, continua a ser a mais importante na 
vida das empresas. Todos comunicamos com todos, 
de uma forma mais formal ou mais informal, em reu-
niões ou nos corredores, à hora do café ou à hora da 
refeição. Em qualquer um destes momentos, a forma 
como transmitimos as mensagens, a empatia que cau-
samos nos outros, a maneira como nos apresentamos, 
as nossas posturas corporais, são aspetos relevantes 
para nos fazermos compreender e sermos convin-
centes. Já não basta que o conteúdo seja sólido e bem 
estruturado. A forma assume, cada vez mais, ser um 
fator determinante na transmissão da mensagem.

Conseguir que os colaboradores de uma empresa es-
tejam perfeitamente alinhados com a visão e estra-
tégia da sua administração, condição necessária para 
o sucesso dos seus negócios, exige um bom plano de 
comunicação, coerente, que envolva todos os níveis 
da hierarquia. Não basta que a mensagem passe no 
sentido descendente, é também necessário que o fee-
dback ascendente seja incorporado de uma forma 
dinâmica, até que toda a estrutura entenda a mensa-
gem na sua plenitude, incorporando-a nos diferentes 
níveis de intervenção no negócio. 

Os problemas causados por uma comunicação defi-
ciente podem assumir várias consequências graves. 
Um bom colaborador pode ver a sua carreira com-
prometida porque não dá atenção à sua postura ou à 
maneira como se apresenta, ou porque simplesmente 
não consegue transmitir as suas mensagens de uma 
forma harmoniosa, clara e convincente. Num am-
biente industrial instruções pouco claras podem dar 
origem a operações mal conseguidas com os conse-
quentes resultados negativos para o negócio.

Muito mais do que a necessidade de comunicar, é im-
portante que se comunique bem.

ARTIGO DE OPINIÃO
CARLOS BRÁS
Sócio n.º 474

Comunicar é preciso
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Socorrendo-me do título duma série televisiva vou 
tentar partilhar, sobretudo com os colegas mais no-
vos da Tecnicelpa,  a minha visão da  evolução do 
nosso Sector da Pasta e Papel, em Portugal, partindo 
de 1975, ano em que iniciei a minha actividade profis-
sional na Celbi.

Era um ano conturbado, com grande efervescência po-
lítica, fruto dos exageros que geralmente acompanham 
uma mudança brusca da ordem social estabelecida.

A minha situação era semelhante à de muitos colegas 
que tinham feito o serviço militar obrigatório, que no 
meu caso foi de 36 meses.

Durante esse hiato de três anos entre a finalização do 
curso e a entrada na vida profissional,  quase que desli-
gávamos de tudo o que tínhamos acabado de aprender.

De qualquer modo aquele tempo não foi totalmente 
perdido, pois se em termos de conhecimentos acadé-
micos representou um apagão, em termos pessoais 
preparou-me para a vida real, amadurecendo-me em 
termos de responsabilidade, de pontualidade (não ha-
via o quarto de hora de atraso da praxe), de disciplina  
uma falha na segurança normalmente era fatal), de 
desenvolvimento de espírito de sacrifício e de espírito 
de equipa. 

Ao chegar à Celbi, na altura uma empresa sueca em 
que o maior acionista era a Billerud com 71% de ca-
pital, constatei, com agrado, que praticava valores se-
melhantes aos já referidos. 

A Billerud não sendo a maior empresa do Sector na 
Suécia era todavia uma referência, devido à qualida-
de dos seus técnicos e do seu laboratório de pesquisa e 
desenvolvimento em Saefle.

Penso que Sven Rydholm merece um destaque espe-
cial pelo que representou para a Celbi.

Trabalhou na Billerud de 1952 até à sua morte em 
1977, percorrendo uma longa carreira no Laboratório 
de investigação em Saeffle.

Foi responsável pelo desenvolvimento de um diges-
tor piloto nas instalações da Kamyr em Jossefors, com 
separador de topo inclinado, que permitia um cozi-
mento kraft com pre-hidrolise ácida, para a produção, 
em contínuo, de pasta solúvel e que foi percursor do 
que mais tarde foi instalado na Celbi.

Teve um papel determinante na decisão da Billerud 
no investimento na nossa floresta e na instalação da 
fábrica de pasta da Celbi e na participação da Billerud 
no desenvolvimento da Aracruz Celulose, no Brasil.

No âmbito dessa participação a Celbi, no final dos 
anos 70, produziu, com madeira proveniente do Bra-
sil, a primeira pasta Aracruz a ser vendida na Europa.

Para além de todo este dinamismo, Sven Rydholm 
ainda teve tempo para publicar um livro de referên-
cia nesta indústria, PULPING PROCESSES, com 1296 
páginas, uma autêntica Bíblia deste Sector.

Esta partilha de informação naquela altura era ainda 
mais relevante porque havia muito pouca troca de 
informação entre os técnicos das empresas do sector. 
Também é verdade que à época eram poucos os en-
saios ou experiências fabris, não havendo muito para 
partilhar. 

Ainda não havia fotocópias e, para os cálculos do dia 
a dia, usávamos as máquinas mecânicas FACIT que 
apenas executavam as quatro operações básicas.

ARTIGOS DE OPINIÃOinfo tecnicelpa 50

ARTIGO DE OPINIÃO
PINHO FERREIRA
Sócio Honorário n.º 32

Conta-me como foi
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O cálculo das curvas de tendência para as variáveis 
processuais determinantes e durante os ensaios fabris 
era feito à mão, usando um lápis e muitas folhas de 
papel milimétrico, recorrendo aos valores dos mapas 
de registo diário dos operadores, complementados, 
quando necessário, com os registos quinzenais das 
variáveis nas salas de controlo.

A previsão da data provável para a limpeza do tubu-
lar duma Caldeira de Recuperação requeria dias de 
trabalho.

Em termos de recursos humanos, exceptuando ins-
talações críticas como o Digestor, a Caldeira de Recu-
peração e a Máquina de Secagem de Pasta, o restante 
pessoal operador tinha como conhecimentos escola-
res a 4ª Classe da Instrução Primária, o que apesar de 
tudo não era assim tão mau, pois redigiam os relató-
rios de turno em bom Português, sem erros, e faziam 
contas de cabeça com facilidade.

A maioria dos operadores qualificados e a quase tota-
lidade das chefias intermédias provinham das Esco-
las Industriais, com bons conhecimentos práticos de 
Mecânica e Electricidade.

Na altura o mercado da pasta não eram tão exigente, 
fruto da não existência de sistemas de controlo distri-
buído. Os parâmetros determinantes para a produção 
e expedição de pasta eram essencialmente a secura, 
a brancura, a sujidade, a viscosidade e o pH da pasta 
acabada. Posteriormente eram enviadas para o clien-
te as propriedades físico-papeleiras determinadas 
pelo laboratório central. E assim quando estávamos a 
produzir pasta A, podíamos sair à hora e ir para casa 
sem preocupações.

Com a instalação dos DCS e de equipamentos de 
medição, em linha, de algumas propriedades da pasta, 

deu-se um passo determinante nos modelos de gestão 
e optimização processuais. Mas essa mudança positi-
va rapidamente se esbateu, pois os nossos clientes pa-
peleiros que, obviamente, tinham feito o mesmo tipo 
de investimentos e estavam a ser pressionados pelos 
mercados, envolveram-nos na satisfação das exigên-
cias desses mesmos mercados.

Deu-se então a grande mudança. Em vez de produzir 
toda a pasta para stock, uma grande parte da produ-
ção passou a ser de pasta feita à medida.

Começaram a surgir especificações apertadas sobre 
propriedades como tensão de ruptura, resistência ao 
ar, coordenada-b e outras.

Recordo-me bem dum cliente alemão que cada vez 
que satisfazíamos uma das suas exigências, imediata-
mente avançava com outras, e por vezes contraditó-
rias. As visitas àquele cliente eram um autêntico su-
plício, e no regresso às vezes pensava “ que saudades 
do tempo em que usávamos as calculadoras FACIT “. 

Por outro lado essa relação com os clientes teve aspectos 
positivos. Foi graças a um trabalho conjunto com uma 
fábrica do grupo para reduzir a reversão de cor após a 
secagem da pasta, que resolvemos arriscar o arranque 
na nossa fábrica de um andar P como último andar no 
Branqueamento. Resultou, confirmando os bons resul-
tados anteriormente obtidos a nível laboratorial.

A convivência com o modelo de gestão e com a cul-
tura suecas e, sobretudo, com as suas preocupações 
ambientais, numa altura em que havia pouca ou ne-
nhuma sensibilidade para esses temas, foi determi-
nante para o desenvolvimento duma responsabilida-
de ambiental que me acompanhou sempre ao longo 
da minha carreira como técnico nesta indústria.

ARTIGOS DE OPINIÃOinfo tecnicelpa 50
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Galeria da indústria
papeleira portuguesa

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS
Galeria da Indústria Papeleira Portuguesa

Galeria da Indústria Papeleira

A Indústria Portuguesa de Pasta e Papel é, desde há 
várias décadas, uma das atividades económicas mais 
permanentemente destacadas no panorama nacional.

Esta situação, felizmente repetida, ano após ano, nas 
últimas seis décadas, pode criar nas novaws gerações 
uma ilusória sensação de facilidade e vulgaridade que 
conduza à ideia de que isso se deve fundamentalmen-
te a uma providencial dádiva da natureza. 

A verdade, porém, é que a benéfica situação de que 
a indústria hoje desfruta, sendo embora o resultado 
do empenhado esforço quotidiano de muitos portu-
gueses das mais diversas formações e qualificações, 
nunca teria sido alcançada sem o talento, o saber, a 
iniciativa, o entusiasmo e o árduo labor de um punha-
do de destacados vultos desta atividade.

Faz parte da cultura e da riqueza moral das socieda-
des civilizadas reconhecerem as personalidades des-
tacadas do seu passado, dando-lhes o lugar que mere-
cem na galeria de retratos dos seus maiores.

A Indústria Papeleira Portuguesa, englobando o vas-
to leque de atividades industriais que vão da floresta

aos mais icónicos produtos papeleiros, dada a sua re-
levância nacional e a sua riqueza em personalidades 
destacadas nas diversas atividades que integra, mere-
ce indubitavelmente ter a sua Galeria de Retratos.

Numa época caraterizada pela desmaterialização, 
penso que faz todo o sentido que a nossa galeria se 
não limite a ser um mero conjunto de quadros pen-
durados numa parede, estáticos, perdidos na solidão 
de um museu. Melhor será que sejam imagens vivas, 
presentes no espírito e na vivência da sua comunida-
de, a comunidade papeleira portuguesa.

Nenhum local será mais adequado para colocar es-
ses retratos-vivos do que o órgão institucional dessa 
comunidade, a voz da sua associação técnica. Compe-
tirá à direção dessa associação, a Direção da Tecnicel-
pa, ser o criterioso curador desta estimável Galeria, 
garantindo a veracidade, a importância e a qualidade 
das obras expostas.

Cabe-me a mim a grata tarefa de ser o seu primeiro 
promotor, mas mais não fazendo do que dar vida aos 
seus primeiros retratos. Outros se seguirão, certa-
mente, esboçados por rabiscadores de outros estilos, 
de outras escolas, conhecedores de outros destacados 
talentos.

MANUEL GIL MATA
Sócio n.º 101
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A Fábrica de Cacia fora adquirida ao abrigo do Pla-
no Marshall, tendo os equipamentos de produção de 
pasta sido projetados e fabricados nos Estados Unidos, 
com base no pressuposto de que o nosso pinho era 
equivalente aos Southern Pine, espécies que Joaquim 
von Hafe conhecera bem no prolongado estágio que

A Indústria Papeleira Portuguesa deve, indubitavel-
mente, grande parte da sua relevância, importância 
e solidez ao facto de poder contar com uma fibra pa-
peleira de excelência, a fibra de Eucalyptus globulus.

Nada mais justo nem adequado do que inaugurar a 
nossa Galeria com o retrato da personalidade que 
mais se destacou no notável processo de inovação 
que consistiu em escolher a fibra de eucalipto mais 
promissora, aplicar-lhe o processo kraft e mostrar 
convincentemente ao mundo as virtudes papeleiras 
da fibra assim obtida.

Essa personalidade foi o Joaquim von Hafe de Almei-
da Cunha, Engenheiro Químico pela Universidade 
do Porto, primeiro Chefe dos Serviços de Laborató-
rio da Fábrica de Cacia da Companhia Portuguesa de 
Celulose.

Encontrei, pela primeira vez, o Eng.º Joaquim von 
Hafe em outubro de 1970, em entrevista para recru-
tamento de um dos engenheiros da equipe de arran-
que da Celnorte, a nova Fábrica de Papel Kraftliner 
a instalar no norte de Portugal, em Deocriste, Viana 
do Castelo.

Era no tempo em que os jovens engenheiros saídos 
das universidades portuguesas, os Químicos em par-
ticular, mesmo antes de acabarem o curso, eram as-
sediados pela indústria, então em franco desenvolvi-
mento, com o impulso dado pela EFTA.

Fui à entrevista com um espírito algo desportivo, pois 
tinha algumas alternativas na zona do Porto e não 
estava muito motivado para ir residir para Viana do 
Castelo, apesar dos encantos do Alto Minho e de ter 
família lá residente.

Fiquei, no entanto, muito impressionado com o meu 
entrevistador, com a sua figura distinta, a sua pose 
dominadora, o seu olhar penetrante e a sua fala pau-
sada, com frases interrompidas por prolongados si-
lêncios, indício de um pensamento muito mais rápido 
do que o discurso.

Também o entrevistador ficara agradado com o meu 
incipiente curriculum, por já ter regido cadeiras de 
química na universidade, por ter trabalhado em equi-
pas de investigação internacionais e por ter realizado 
num trabalho de pesquisa na extração de cineol das 
folhas de eucalipto, para a indústria farmacêutica. 

Na tentativa de me convencer a aceitar o lugar de res-
ponsável pelo Laboratório de Investigação e Controle 
do Processo, eu que estava todo inclinado para a Pro-
dução, argumentou que tinha sido essa a função com 
que se iniciara em Cacia, onde tinha elaborado vários 
estudos de investigação que foram a base do lançamen-
to mundial da pasta kraft branqueada de eucalipto.

Foi assim que conheci, porque ele mo mostrou e mo 
facultou, o célebre Estudo Técnico Especial TE-24, 
elaborado em 1956 pela equipe do Laboratório de Ca-
cia da CPC, promovido e dirigido pelo Eng.º Joaquim 
von Hafe, com a colaboração do seu Adjunto, Eng.º 
Carlos Valente.

Passo a transcrever a história que então me contou, 
descrevendo os factos e as circunstâncias que condu-
ziram a tal resultado, tão importante para a indústria 
papeleira.

Eng.ºs Joaquim von Hafe (à direita) e Carlos Valente (á esquerda)

JOAQUIM VON HAFE
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fizera na Union Camp, Savannah Plant, na Geórgia, 
zona em que o Southern Pine era a matéria prima, o 
que o terá levado a antecipar significativas dificulda-
des na alimentação da nova fábrica com o nosso Pinus 
pinaster.

Após o arranque inicial de Cacia, os seus receios con-
firmaram-se, tendo vindo ao de cima as dificuldades 
no cozimento, branqueamento e depuração, subdi-
mensionados para lidar com os teores em lenhina do 
nosso pinho, significativamente mais elevados. Tra-
duziam-se essas dificuldades em mais baixos graus de 
deslignificação, menores brancuras, mais incozidos 
e baixa limpeza da pasta branqueada, dificultando a 
sua colocação nos mercados externos. A situação só 
não era dramática porque uma grande parte da pasta 
era para integração como pasta crua e o mercado in-
terno era protegido e pouco exigente. 

Embora essas dificuldades não tivessem sido explici-
tadas aos acionistas nos Relatórios e Contas da CPC, 
elas foram claramente referidas nos Relatórios de 
Produção onde, no Resumo de 1957, está escrito:

“ Nas pastas branqueadas de pinho continua a fábrica 
com baixos valores (de produção), devido à insuficiên-
cia da maquinaria já apontada anteriormente”.

Passados três anos, a situação ainda não tinha muda-
do significativamente, apesar de terem sido concreti-
zadas várias alterações e aquisições de equipamentos, 
pois, em idêntico relatório de 1960, está escrito:

“No que respeita ao branqueamento de pinho, notou-
se uma maior subida da brancura, mas simultanea-
mente um abaixamento de resistências. Esta pasta 
não poderá entrar, de momento, na concorrência in-
ternacional”.

Estas dificuldades foram a forte motivação para Joa-
quim von Hafe se lançar na procura de uma espécie 
alternativa cujos cozimento e branqueamento fossem 
mais compatíveis com o conceito e a capacidade da 
instalação. Após um estudo comparativo da dispo-
nibilidade e das caraterísticas das principais espécies 
na altura existentes em Portugal, concluiu que a al-
ternativa era o Eucalyptus globulus, pese embora que 
grande parte das conclusões era válida para outras 
espécies de eucalipto.

Para a Administração da altura, a solução passava 
muito mais por adequar a instalação ao eficiente pro-
cessamento do nosso pinho, pertencente ao clube das

fibras longas, então conhecidas e dominantes no 
mercado, e não embarcar na aventura de adotar uma 
fibra desconhecida, para mais incluída no grupo das 
fibras curtas, na altura consideradas como menos no-
bres, com reduzida procura e baixo valor comercial, 
utilizadas como material de enchimento apenas em 
algumas aplicações papeleiras. A reforçar essa con-
vicção da Administração, os consultores ingleses que 
davam apoio na área da qualidade, eram completa-
mente descrentes quanto à competitividade das fi-
bras curtas.

Joaquim von Hafe, porém, com a pertinácia que o ca-
raterizava e apoiado pelos colegas da produção, parti-
cularmente o Eng.º Luís Rolo, decidiu fazer, de forma 
semiclandestina e ao arrepio das orientações da Ad-
ministração, um completo estudo sobre a aplicação do 
processo kraft ao eucalipto, o célebre TE-24 – Estudo 
da Produção de Pastas de Eucalipto ao Sulfato.

As conclusões, quando apareceram e houve a cora-
gem e a oportunidade de as reportar à Administração, 
eram revolucionárias e em plena conformidade com 
as convicções de Joaquim von Hafe:

› O cozimento e o branqueamento da pasta de
  eucalipto, devido ao seu mais baixo teor de lenhina,
  eram muito mais fáceis do que no pinho e ao alcance
  do equipamento e da capacidade instalados.

› Apenas se previam algumas dificuldades na tiragem,
  onde estavam já a ser introduzidas alterações.

› Quanto à economia do processo, previam-se
  reduções superiores a 20%.

› As características das pastas obtidas eram variáveis, 
  dependendo das condições de cozimento, mas os
  valores médios encontrados eram comparáveiscom
  os das pastas de pinho, desde que se aplicasse uma
  adequada refinação. Para além disso, as pastas
  tinham excelentes valores de brancura, opacidade
  e índice de mão, com caraterísticas de formação
  e reinsistência que as potenciavam como excelentes
  para os papeis de impressão e escrita.

Com tais conclusões, não mais foi possível calar Joa-
quim von Hafe e o seu colega da produção, tendo 
sido autorizada uma experiência industrial, efetua-
da em 1957, que confirmou plenamente as conclu-
sões laboratoriais. Iniciaram-se então os contactos 
com alguns clientes papeleiros privilegiados, como a 
inglesa Reeds, que acabaram por confirmar e ampliar
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as virtudes papeleiras da fibra de eucalipto vaticina-
das e demonstradas por Joaquim von Hafe.

De então para cá, o êxito mundial das Pasta Kraft 
Branqueadas de Eucalipto foi-se impondo, primeiro 
em Espanha, depois no Brasil e América Latina e daí 
para o resto do mundo.

Não posso deixar de dizer que presenciei, na Susano, 
no Brasil, afirmações de colegas brasileiros contes-
tando, em acesa discussão com o Eng.º Luís Rolo, a 
autoria portugu esa da descoberta, reivindicando 
que, em data contemporânea, teriam sido     efetuados 
fabricos de paste de eucalipto na Fábrica da Susano, 
em S. Paulo. Quando Luís Rolo, porém, exibia o es-
tudo do Laboratório de Cacia, a conversa terminava 
imediatamente. Até nisso se manifestava o mérito de 
Joaquim von Hafe que, além de ter introduzido uma 
inovação disruptiva na indústria mundial da pasta, 
o fez de uma forma científica inatacável e suportada 
por metodologia e documentação irrepreensíveis. 

Neste feliz episódio, impar na engenharia química 
portuguesa, apenas um aspeto, a meu ver, não foi 
acautelado, como é vulgar acontecer com a maioria 
das conquistas portuguesas: hoje, a tecnologia do” 
kraft pulping” do eucalipto está disseminada pelo 
mundo, com muitas empresas a terem chorudos re-
sultados financeiros com a sua aplicação, sem que 
um cêntimo tenha revertido, em “royalties”, a favor 
do inventor, da sua companhia ou do seu país. Temos 
que ter mais cuidado com a proteção e valorização do 
nosso “know- how”.

Voltando ao nosso biografado, quando, em 1958, esta-
va a iniciar-se a expansão do sucesso mundial da sua 
descoberta, estava o Eng.º Joaquim von Hafe a tirar a 
foto que junto publicamos, com a equipa que corpori-
zou o seu notável trabalho, no dia da sua despedida da 
Companhia Portuguesa de Celulose.

Para este “unhappy end” em muito contribuiu a sua 
pertinácia em perseguir o seu sonho do eucalipto, a 
todo o custo, contra ventos e marés. Nada que não te-
nha acontecido, vezes sem conta, a muitos dos maio-
res talentos da humanidade.

Deixada a CPC, o Eng.º von Hafe deixou a sua residên-
cia em Aveiro e fixou-se na zona de Lisboa e, quando 
o conheci, estava a residir no Porto, mas conservava 
a sua casa na Parede. Passou a prestar serviços de 
Consultoria Técnica, a várias empresas papeleiras 
portuguesas e à Celulose do Ultramar. Sobre esta fase 
da sua vida não consegui informação relevante nem 
documentação detalhada.

A sua grande obra na indústria, com a qual preencheu 
a última fase da sua carreira, foi o Projeto Celnorte, no 
qual com ele me cruzei e intensamente convivi, de-
pois de ter aceitado o desafio que me fez na entrevista 
a que já aludi e que foi o meu começo na Indústria Pa-
peleira: dificilmente poderia ter tido melhor mestre!... 

Neste projeto, Joaquim  von Hafe foi, uma vez mais 
pioneiro e grande protagonista, tendo sido contrata-
do, nos fins dos anos sessenta, como Diretor Técnico 
e futuro Diretor Fabril, para o projeto, construção e

Eng.ºs Joaquim von Hafe ao centro com a sua equipa de investigação
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arranque de uma fábrica de kraftliner de dimensão 
mundial, utilizando como matéria prima o nosso Pi-
nheiro Bravo, o Pinus pinaster. A unidade industrial 
foi instalada em Deocriste, Viana do Castelo, com Ad-
ministração e escritórios no Porto.

O empreendimento era promovido por um importan-
te grupo de investidores nortenhos, ligados aos Ban-
cos Português do Atlântico e Fonsecas e Burnay, su-
portados por um triângulo estratégico internacional 
constituído pelas empresas Lazard Brothers, da área 
financeira, Central National, das áreas da comerciali-
zação e distribuição e Beloit/ Walmsleys, fornecedor 
do projeto, sub-contratado, e “procurement” dos equi-
pamentos.

Sob a liderança técnica de Joaquim von Hafe, o pro-
jeto concretizou-se com sucesso, embora com sig-
nificativas contrariedades, tendo imposto Portugal 
como fornecedor de um Kraftliner e uma marca de 
prestígio mundial, o Portoliner, e dotado o país com a  
notável Fábrica de Viana, hoje pertencente ao Grupo 
Europac e designada por Europac Kraft Viana. 

O Eng.º von Hafe, que fora um dos mais proeminen-
tes membros da chamada “Universidade de Cacia”, 
constituída pelos engenheiros que lançaram a CPC e 
a Indústria do Eucalipto em Portugal, foi agora o fun-
dador, impulsionador e mentor do jovem corpo técni-
co que na indústria portuguesa ficou conhecido como 
Escola de Viana, a que tenho na honra de pertencer.

Para preencher os quadros técnicos do Projeto Cel-
norte, recrutou jovens engenheiros recém- formados 
nas universidades portuguesas, facultando-lhes, em 
prestigiadas unidades industriais, um prolongado 
estágio profissional com desempenho de funções tão 
próximas quanto possível das suas futuras responsa-
bilidades.

Essas oportunidades incluíram prolongadas estadias 
na Celbi, na Figueira da Foz, nos domínios do fabri-
co de Pasta e nos Estados Unidos, na área do Papel. A 
mim, que na área técnica teria responsabilidades na 
Pasta e no Papel, calhou-me ter estado na Celbi e nos 
Estados Unidos durante alguns meses, o que muito 
contribuiu para a minha formação no setor.

Esta iniciativa pioneira, mais tarde replicada em ou-
tros importantes e bem sucedidos grandes projetos 
lançados em Portugal, como o Projetos de Pasta e Pa-
pel da Soporcel, serviu de viveiro para enriquecer a 
indústria portuguesa com uma mão cheia de técnicos

muito bem preparados, que vieram a desempenhar 
lugares de destaque, como Alberto Vale Rego, Alfre-
do Osório, António Ramos de Carvalho, Armando 
Brochado, Fernando Martinez, Isolete Matos, José 
Luís Amaral e Serafim Tavares, entre outros.

O cunho de Joaquim von Hafe no Projeto Celnorte fi-
cou particularmente marcado na área ambiental, com 
a construção pioneira de um Emissário e um Exutor 
Submarino, para os efluentes líquidos, e a utilização 
de um Concentrador, em vez do Evaporador de Con-
tacto Direto, para minimizar os problemas do cheiro. 
Uma das iniciativas ambientais de vanguarda deste 
projeto, o Electrofiltro Quente, colocado a meio do 
percurso dos gases da Caldeira de Recuperação, veio 
a revelar-se um dos grandes problemas da exploração 
da unidade, dada a frequência dos encravamentos da 
Caldeira, com paragem obrigatória da fábrica.

Em pleno arranque da Fábrica de Viana ocorreu a 
Revolução do 25 de Abril, que veio inesperadamen-
te interromper o mandato técnico do Eng.º von Hafe 
como Diretor Fabril, que passou a Administrador, até
à nacionalização, e a membro da Comissão Adminis-
trativa, no período entre a nacionalização e a cons-
tituição da empresa nacionalizada única do setor, a 
Portucel  EP.  

A constituição da Portucel, em 1976, foi um aconte-
cimento empresarial que nunca agradou a Joaquim 
von Hafe, que a considerava um monstro empresa-
rial incaraterístico e ingerível, onde as culturas das 
antigas empresas se perdiam, sem criação de algo 
que favoravelmente as substituísse. Acabou por fi-
car, desmotivado, até à reforma, na Direção Técnica, 
no Porto.

Bem merecia ter tido um final de carreira mais glo-
rioso e condizente com a sua elevada craveira inte-
lectual e técnica e reconhecimento dos relevantes 
serviços prestados à Indústria Papeleira Portuguesa.

Um dos poucos reconhecimentos que tenho notícia 
de lhe ter sido feito foi o galardão de Sócio Honorá-
rio da Tecnicelpa, que lhe foi muito merecidamente 
atribuído, em 1990, no 11º Encontro Anual, no Estoril.

Bem haja a Tecnicelpa por tê-lo feito!... A memória de 
Joaquim von Hafe bem o merece.
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Na última semana de Outubro do ano findo, teve lugar 
a prometida Reunião do Conselho de Ministros dedica-
do à Floresta, na Lousã, onde foram aprovados diplo-
mas que resultaram do trabalho conjunto de vários Mi-
nistérios. O Ministro da Agricultura, Desenvolvimento 
Rural e Florestas coordenou o grupo de trabalho que, 
conforme então anunciado, se destinou a antecipar as 
medidas constantes do Programa do Governo para o 
Sector Florestal. Os incêndios do Verão passado dita-
ram a decisão de apressar esse pacote legislativo.

Foram doze os diplomas produzidos, dez dos quais di-
vulgados para consulta pública até ao final de Janeiro 
de 2017:

1) Alteração ao regime dos PROF (Planos
    Regionais de Ordenamento Florestal)

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal são 
instrumentos sectoriais de gestão do território, pre-
vistos na Lei de Bases da Política Florestal, que esta-
belecem normas específicas de utilização e explora-
ção florestais dos espaços, avaliando e determinando 
os seus usos dominantes, definindo as espécies a re-
comendar em acções de extensão ou reconversão flo-
restal,  identificando os modelos de silvicultura e as 
áreas de risco de incêndio, de erosão e de perda de 
valor ecológico, social e cultural.

Após um período continuado de suspensão, os PROF 
estão agora num processo de revisão.  São os designados 

PROF de “2ª geração” em que o território foi dividido 
em 7 regiões em vez das 21 anteriormente existentes.

O que se altera então com a publicação deste diploma?

Impõe-se o dever expresso de verter nos Planos Di-
rectores Municipais, ao nível de cada Município, por-
tanto, o conteúdo dos PROF, no que for aplicável.

“Municipaliza-se” o ordenamento do território flo-
restal, sendo assim um retrocesso face ao que existe 
actualmente em vigor. A confirmar-se, podemos vir 
a ter PDM´s com orientações para as áreas florestais a 
serem interpretados potencialmente de cerca de 300 
maneiras diferentes: tantas quantas os Municípios.

O parecer dos Municípios para os projectos de flores-
tação passará a ser vinculativo.

Actualmente as disposições dos PDM em matéria flo-
restal são extraordinariamente diversificadas, com 
disposições muitas vezes absurdas. O ICNF tem até 
aqui reservado para si a competência em termos de 
gestão e escolha de espécies passiveis de ser utilizadas 
nos projectos de florestação.

Esta alteração irá capilarizar esta competência e acar-
reta sérios riscos de arbitrariedade, incoerência terri-
torial na aplicação de critérios transversais e ausên-
cia de meios técnicos com  consequente incapacidade 
de execução das responsabilidades transferidas.

O novo pacote legislativo para 
uma “Reforma Da Floresta”

CARLOS VIEIRA
Sócio n.º 188

ARTIGOS TÉCNICOS
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2) RJAAR (Regime Jurídico das Acções
    de Arborização e Rearborização)

Este é o diploma cujo conteúdo provisório era conhe-
cido anteriormente à reunião do Conselho de Minis-
tros e que tem mobilizado a atenção, preocupação 
e grande número de sugestões feitas pelos vários 
stakeholders do sector florestal no sentido de mini-
mizar as consequências altamente gravosas para o 
sub-sector silvícola industrial do Eucalipto.

No formato e conteúdo disponibilizado para consulta 
pública não se identificam as desejadas alterações: as 
novas plantações de eucalipto que impliquem acrés-
cimo de área serão proibidas. 

Para além disso, como referido em 1), reforça-se o pa-
pel dos Municípios através da atribuição de carácter 
vinculativo ao parecer por eles emitido para projectos 
florestais submetidos à aprovação do ICNF.

Estas alterações poderão trazer para o processo de 
aprovação de projectos florestais uma complexidade 
que a publicação do RJAAR tinha resolvido. 

A instalação de plantações de eucalipto em zonas onde 
essa espécie não se encontre já instalada só será possí-
vel mediante demonstração de que, numa zona de me-
nor produtividade e aptidão para a espécie, outra ins-
talação foi retirada, para que, em termos líquidos, não 
se verifique qualquer aumento na área com eucalipto.

3) Banco de Terras

O Banco de Terras é um mecanismo criado com o ob-
jectivo de promover a valorização económica dos pré-
dios rústicos de domínio privado detidos pelo Estado

e institutos públicos, bem como aqueles que venham 
a ser identificados como “sem dono conhecido”. Os 
prédios rústicos que venham a ser identificados como 
“sem dono conhecido” serão reunidos a partir do pro-
cesso de cadastro.

Cria-se, para além do Banco, o Fundo de Mobilização 
de Terras, como o instrumento financeiro de gestão 
do Banco. 

É assim criado um portfolio de prédios rústicos, passí-
vel de ser passado para gestão por terceiros, mediante
arrendamento, venda ou outros tipos de cedência a 
entidades públicas. A prioridade para a atribuição 
das áreas será em função da “capacidade de gestão 
demonstrada, bem como a adequação do plano de ne-
gócio aos objectivos”.

Prédios sem dono conhecido, “não podem ser defini-
tivamente cedidos, nem ser dados de arrendamento 
por prazo superior a sete anos, para utilização agríco-
la ou silvopastoril, nem superior a 25 anos, para utili-
zação florestal.”

4) Cadastro Predial

Estabelece-se um regime excepcional  para ,até final de 
2018, promover o cadastro sem encargos ou sanções.

Cria-se para tal um procedimento agilizado de repre-
sentação gráfica georreferenciada, sendo o processo 
liderado pelo Balcão Único do Prédio. O Balcão Único 
do Prédio (BUPi), balcão físico e virtual é da responsa-
bilidade do Instituto dos Registos e Notariado e pode 
ser “carregado” pelo proprietário ou entidade pública 
competente (ex: autarquia). Processo será canalizado 
via técnicos credenciados para o efeito.
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Os prédios rústicos que não forem identificados no 
âmbito deste processo serão denominados como “sem 
dono conhecido”. Os prédios rústicos sem dono co-
nhecido objecto de registo provisório a favor do Es-
tado são imediatamente disponibilizados no “banco 
de terras” e publicitados na internet durante 15 anos 
pelo serviço de registro predial correspondente.

Estas áreas são colocadas para valorização no Banco 
de Terras, isto é, o rendimento resultante do aluguer 
ou eventual venda dessas parcelas capitaliza o Banco 
permitindo a compra de novo património. 

5 ) Sociedades de Gestão Florestal (SGF)

Esta iniciativa visa enquadrar as entidades que pode-
rão vir a manifestar interesse nas áreas a disponibili-
zar pelo banco de terras (ver acima). 

Exige-se uma área mínima de 100ha, como forma 
de garantir a gestão conjunta dos espaços florestais 
no minifúndio, exigindo-se ainda que uma parte da 
área gerida seja constituída por prédios rústicos de 
pequena dimensão (50% de prédios rústicos com di-
mensão ≤5ha). 

Por outro lado, a profissionalização e valorização da 
gestão é determinada pela exigência de uma área mí-
nima dos activos sob gestão e pela obrigatoriedade de 
aderência a um sistema de Certificação da Gestão Flo-
restal desses activos. 

De facto, existe uma condição para a obtenção do re-
conhecimento como SGF: a adesão a um Sistema de 
Certificação Florestal que, não o tendo, terá de com-
prometer-se a dispor no prazo de 2 anos.

As SGF ficam habilitadas a aceder a apoios públicos 
direccionados (majorações ou descriminações positi-
vas), bem como a obter incentivos a nível fiscal e emo-
lumentar (ver abaixo).

6) Incentivos Fiscais e Emolumentares, via
    alterações ao Estatuto dos Benefícios Fiscais
    e Regulamento Emolumentar dos Registos
    e Notariado

As alterações propostas pretendem incentivar a 
constituição de Sociedades de Gestão Florestal (ver 
acima). Procura-se ainda fomentar o financiamento 
de ZIF (Zona de Intervenção Florestal) e a alocação de 
meios à defesa da floresta contra incêndios.

Para entidades que exerçam actividade económica 
de natureza silvícola, ou florestal, são majorados em 
130% os gastos com contribuições para financiamen-
to de ZIF e os encargos suportados com despesas com 
operações de defesa da floresta contra incêndios ou 
com a elaboração de planos de gestão florestal, desde 
que contabilizados como gasto do exercício.

Relativamente às SGF, os benefícios propostos são:

› A isenção em sede de IRC da tributação dos
  rendimentos destas sociedades, desde que
  constituídas de acordo com o respectivo regime
  (ver abaixo) e que submetam a sua actividade
  a um plano de gestão florestal

› No pagamento de dividendos por SGF, existe uma
  retenção na fonte de 10% excepto se o próprio
  accionista for isento ou se existirem condições
  para activar as normas anti-abuso já previstas na Lei.

› Isenção de imposto do selo nas escrituras de
  aquisição de prédios rústicos para a exploração
  florestal pela SGF ou pelos seus associados desde
  que os afectem à SGF dentro de 6 meses e os
  mantenham pelo menos por dois anos

› Mediante deliberação municipal, isenção de IMT
  na aquisição de prédios rústicos para a exploração
  florestal pela SGF ou pelos seus associados desde que
  os afectem à SGF dentro de 6 meses e os mantenham
  pelo menos por dois anos

› Redução em 50% da tributação em sede de categoria
  F de IRS dos proprietários que arrendem prédios
  rústicos a SGF, sem prejuízo da opção pelo
  englobamento 

› Tributação das mais valias em IRS geradas na venda
  de prédios rústicos a SGF a taxa fixa de 14%, sem
  prejuízo da opção pelo englobamento 

› Estes benefícios são válidos até 31 de Dezembro de
  2019, sendo os rendimentos de rendas tributados
  conforme descrito durante 5 anos

7) Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) (*)

Conscientes que o regime das ZIF´s em vigor tem tido 
pouca aplicabilidade prática na gestão florestal e or-
denamento do espaço florestal e que o regime tem 
muita dificuldade em aderir à realidade de minifúndio 
do centro-norte do país, promovem-se alterações ao 
regime existente.
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Nas ZIF nas zonas de minifúndio, optou-se pela re-
dução da superfície mínima (pelo menos 500ha), do 
número de proprietários (pelo menos 25) e do núme-
ro de prédios (pelo menos 50) para a sua constituição 
(limitada a um concelho, podendo o ICNF autorizar 
excepções).

Entende-se que os municípios devem ser parceiros 
prioritários dos núcleos fundadores das ZIF, assumin-
do um papel na gestão local dos espaços florestais, 
podendo constituir-se como entidade gestora e canal 
de comunicação, devendo fazer o acompanhamento 
técnico da ZIF, preferencialmente pelos seus Gabine-
tes Técnicos Florestais.

Promove-se a certificação florestal, responsabili-
zando-se a Entidade Gestora da ZIF em “promover a 
certificação da gestão florestal das propriedades dos 
aderentes”. Por fim, obriga-se ao cumprimento obri-
gatório do Plano de Gestão Florestal em todo o terri-
tório da ZIF.

(*) ZIF : área contínua e delimitada, constituída maio-
ritariamente por espaços florestais submetida a um 
Plano de Gestão Florestal (PGF) e a um Plano Específi-
co de Intervenção Florestal (PEIF).

8) Alterações ao Sistema Nacional de Defesa
    da Floresta Contra Incêndios

O diploma procura reforçar a componente de preven-
ção, quer estrutural, quer operacional, no âmbito do 
planeamento, da organização e infraestruturação do 
território, dos comportamentos de risco no uso do fogo 
e no reforço dos dispositivos de vigilância e detecção.

No entanto, a grande medida proposta é a do “alar-
gamento de redes de videovigilância e de vigilância 
móvel, com o envolvimento de mais entidades e o re-
forço do número de equipas, destacando-se um maior 
envolvimento dos municípios e das freguesias nestas 
missões”.

Resumindo, o que se descreve é mais um sistema de 
detecção de ignições, não um verdadeiro sistema de 
prevenção. 

Existindo uma maior “municipalização” do sistema, 
refere-se que os municípios poderão criar e imple-
mentar programas especiais de intervenção florestal 
que constem nos Planos Distritais de Defesa da Flo-
resta Contra Incêndios. Os instrumentos de gestão

florestal terão, por sua vez, que integrar Planos Mu-
nicipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios além 
dos PROF.

9 ) Programa Nacional de Fogo Controlado

Reforça-se o programa na consciência de que a re-
dução da carga combustível na paisagem é a melhor 
forma de reduzir o risco de propagação de incêndios 
com grande magnitude. Procura-se “Promover a ges-
tão activa dos espaços silvestres e a criação de redes 
de gestão de combustível, assim como diligenciar na 
compartimentação dos espaços florestais”.

A prioridade será dada a áreas de matos, prevendo-
se num primeiro passo trabalhar cerca de 197.000ha, 
com prioridade para os Distritos de Viseu, Vila Real, 
Viana do Castelo, Guarda e Coimbra.

Para dar corpo à equipa que poderá efectuar estes tra-
balhos, será formalizado um Acordo Quadro entre o 
ICNF e outras entidades habilitadas (Organizações de 
Produtores Florestais, Câmaras Municipais, CIM, e 
eventualmente outras entidades – empresas privadas)

Contrariamente a todos os outros diplomas, este pre-
vê um orçamento, a financiar pelo Fundo Florestal 
Permanente (9M€/5anos).

10 ) Programa de Centrais de Biomassa

Retoma o programa de 2006, admitindo que ficou por 
executar em 50%. Neste relançamento, “atribui as po-
tências disponíveis às Câmaras Municipais dos con-
celhos que forem seleccionados para acolher as novas 
centrais”, devendo as candidaturas privilegiar “uni-
dades de auto-subsistência ou de pequena dimensão”. 
No entanto, sendo este desiderato apresentado no 
preâmbulo, não se elabora no corpo do diploma.

O objectivo é o do aproveitamento da biomassa flo-
restal residual e a resultante de culturas energéticas. 

Justifica a construção destas centrais “com o objectivo 
fundamental da defesa da floresta, do ordenamento 
e preservação florestais, e do combate aos incêndios”.
O tarifário que financiará estes investimentos não 
fica definido. 

Assunto a merecer atenção da nossa Indústria:  a sus-
tentabilidade do abastecimento é tema crítico que 
pode competir com a utilização nobre da madeira ne-
cessária à Produção de Produtos Papeleiros.
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This is a two-part article dealing with the ongoing 
need for innovation in the paper industry. This first 
part discusses the competitive advantages companies 
can derive from being more innovative than compe-
titors who are less focused. The second part will deal 
with more practical aspects of managing the innova-
tion process.

The paper industry is conservative, risk averse, capi-
tal intensive and generally not considered to be very 
innovative. It is also not very profitable – perhaps a 
more innovative approach would help? In the long 
term it is not profit which is at stake but very survi-
val. Innovation in products, their marketing and ma-
nufacturing is indisputably essential for long term 
survival since the threats to an individual company 
are from other companies who are more innovative 
and the threat to the size of the industry is from al-
ternative competitive products.

Since the paper industry is for the most part a com-
modity business using a mature and stable technolo-
gy but with a high cost for raw materials and energy, 
an awareness of the need for innovation is often lost 
in the face of a strategy of cost reduction. A short 
term gain can be made by such management man-
dated cost savings such as deferring maintenance, 
restricting travel, staff reductions, canceling training 
programmes – etc. The gains from these sorts of ac-
tivities are relatively quick and also easy to achieve 
since they are a result of managing events rather 
than managing people. While this approach can give 
short term relief to a crisis situation, (or make the ba-
lance sheet look attractive when preparing to sell a 
company) in the long term it does not generate any 
competitive advantage since most companies have 
a fairly strong dose of this strategy in their manage-
ment philosophy.

Lasting competitive advantage is something that can 
not be copied, or at least not easily. Much of a paper 
company’s competitive advantage comes from ac-
cess to cheap capital or energy, proximity to marke-
ts and the ability to obtain superior quality and/or 
low cost fibre and low cost skilled labour. However, 
the “fine tuning” of competitive advantage comes 
from how well those natural advantages are utili-
zed. Encouraging employees to be innovative in cost 
reduction, reducing waste, responding to (even an-
ticipating) customer needs, improving productivity 
etc, are the most effective ways to improve a com-
pany’s competitive advantage after the ground rules 
of financing, location, energy and fibre supply have 
been established. The need for sensible cost control 
is self evident, but if cost control was properly and 
consistently managed there would be no need for 
sudden changes in policy, which if carried too far, 
can actually choke off the innovative will power of 
employees that is needed to generate long term com-
petitive advantage.

The innovation process has many similarities to the 
logic used for troubleshooting. Troubleshooting is 
an investigation aimed at finding out what is wrong 
with a known system. The essential difference be-
tween innovation and troubleshooting is that inno-
vation is aimed at finding a solution for a problem 
that has no prior known solution. Innovation clear-
ly requires greater insight into how systems work. 
Innovation is creative – the inventor must not only 
understand how the system is supposed to work but 
also how it might be changed. Whereas troubleshoo-
ting logic can be systematized and taught, innovation 
is by its very nature a rather chaotic and unpredicta-
ble process and therefore not amenable to being re-
duced to a methodology. It remains up to motivated 
people with a lot of energy and intellectual curiosity

The need for innovation in
the paper industry continues…

MICHAEL ODELL
Sócio n.º 951
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Numa época em que tanto se discute a viabilidade 
e evolução futura da União Europeia, julgo ser justo 
e pertinente referir que, apesar de ser de uma ele-
vada complexidade e morosidade, o processo de de-
senvolvimento de regulação ambiental europeia ca-
racterizou-se por ter evoluído para ser um processo 
inclusivo de harmonização de diferentes realidades 
nacionais e sensibilidades da sociedade.

A participação nestes processos de construção euro-
peia permite uma reflexão de alguns factores chave 
de sucesso, assim como identificar oportunidades 
e riscos para a construção de uma regulamentação 
ambiental  equilibrada, visando a melhoria da qua-
lidade ambiental de modo viável e sustentável para 
a indústria.

Construção de regulamentação 
europeia e o futuro do sector

LUÍS MACHADO
Sócio n.º 754

to create the successful fusion of technological solu-
tion with economic need - that is innovation.

There is however an underlying logic to the success 
and adoption of innovations as shown in the diagram 
below. New ideas must pass through three “gates” to

be accepted. It is reasonably obvious that they must 
be both economically significant and practical. Howe-
ver, one aspect that is often overlooked is the need to 
consider whether there are external circumstances 
that may affect the value of an innovation.
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suporte as posições da indústria e as especificidades 
nacionais. Até hoje, este factor foi garantido através 
de um corpo técnico da indústria de elevado conhe-
cimento e desempenho e pelo trabalho realizado pelo 
Instituto RAIZ e a sua rede de Universidades associa-
das. De facto, sem se realizar o “trabalho de casa” em 
áreas como os níveis de emissão de fósforo de uni-
dades de E. globulus ou a especificidade de aplicação 
de tecnologias de branqueamento a esta espécie não 
teríamos níveis e critérios compatíveis com a produ-
ção nacional de pasta consagrados nos valores limite 
e critérios de emissão. Para além disso, é essencial a
garantia da disponibilidade de recursos e técnicos 
para participar nos grupos de trabalho nacionais pro-
movidos pela CELPA e europeus (CEPI) onde o futuro 
do sector é discutido e decidido.

A argumentação técnica, sendo uma condição ne-
cessária, não é suficiente, sendo determinante o esta-
belecimento de uma estratégia de participação onde 
estas posições possam ser apresentadas e defendidas. 
É também determinante compreender e conhecer as 
argumentações e motivações dos restantes parcei-
ros de processo, desde os restantes pares europeus 
do sector até às ONG’s, de modo a que, dispondo das 
necessárias capacidades de negociação, se obtenham 
compromissos viáveis.

De facto foi possível perceber que uma voz única 
da indústria europeia tem uma maior probabilidade 
de ver as suas posições aceites e validadas pelas res-
tantes membros dos grupos de trabalho, evitando-se 
a adoção de critérios ou requisitos sem uma posição 
clara da indústria. Para tal, é essencial trabalhar 
numa plataforma comum entre as diferentes realida-
des nacionais dos sectores e evidenciar tecnicamente 
as nossas posições entre os nossos pares europeus.

Por outro lado, é fundamental a apresentação dos 
nossos pontos de vista devidamente fundamentados 
às autoridades competentes nacionais de modo a que

Desde o final da década de 90 que o sector de pasta e 
papel é regulamentado e enquadrado a nível europeu 
através de uma directiva designada como Prevenção e 
Controlo Integrado de Poluição (PCIP), posteriormen-
te enquadrada na designada Directiva de Emissões 
Industriais, onde para além das designadas activida-
des PCIP são regulamentas outras fontes de poluição 
como Grandes Instalações de Combustão (GIC’s) ou a 
incineração de resíduos.

Este enquadramento implica que o desempenho am-
biental futuro das unidades nacionais de produção de 
pasta e papel (e por inerência a sua viabilidade e sus-
tentabilidade) é decidido em processos técnicos e polí-
ticos baseados em grupos de trabalho onde, para além 
de estar representada a indústria, estão com nível de 
participação as organizações não-governamentais 
(ONG’s) de defesa do ambiente e com maior estatuto 
político os Estados – membro e a própria Comissão Eu-
ropeia. De modo equivalente são também decididos 
os critérios de distinção de produtos com conteúdo am-
biental diferenciado (Rotulo Ecológico Europeu) que 
representam importantes ferramentas de mercado

O sector de pasta e papel nacional tem tido desde o 
início destes processos um papel extremamente acti-
vo através da confederação europeia do sector (CEPI) 
que se traduz na participação em grupos de trabalho e 
liderança de alguns dos “dossiers” críticos para o nos-
so sector.

A experiência acumulada de quase duas décadas de 
envolvimento nestes processos permite  identificar 
alguns dos factores críticos que potenciam a obtenção 
de regulamentação equilibrada, visando a melhoria 
da qualidade ambiental de modo viável e sustentável 
para a indústria.

Em primeiro lugar, identifica-se como factor primário 
potenciador o sector de pasta e papel nacional dispor 
de informação técnica e cientificamente robusta que
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O projeto de investigação QREN PADIS - Papéis de 
Alto Desempenho à Impressão, teve como objetivo 
o desenvolvimento de novos papéis não revestidos, 
com um desempenho funcional superior nos proces-
sos de impressão inkjet, com melhoria da qualidade 
da informação impressa (texto e/ou imagem).

O desenvolvimento da qualidade de impressão de pa-
péis não revestidos baseia-se principalmente em tra-
tamentos de superfície que permitam uma modifica-
ção das propriedades químicas e físicas da superfície 
do papel, influenciando os fenómenos de interação 
entre os agentes de impressão nos diferentes proces-
sos tecnológicos e a superfície e estrutura do papel.

Metodologia de avaliação
da qualidade de impressão inkjet

FRANCISCO FRANCO

um elevado aprofundamento e conhecimento dos 
“dossiers”, tornando-se ainda mais essencial a prepa-
ração técnica e disponibilidade do sector. Adicional-
mente, estas organizações são também já extrema-
mente profissionais nas sua relações com os media e 
na definição de estratégias de comunicação, o que foi 
utilizado em ocasiões como a revisão do documento 
de referência das GIC’s, chamando a atenção para as 
suas preocupações (neste caso a regulamentação da 
produção de energia recorrendo a carvão).

Em suma, apesar de relativamente concentrados no 
tempo, estes processos de revisão e a viabilidade e 
sustentabilidade futura do sector tem que ser traba-
lhada em permanência através da:

› identificação permanente de especificidades, opor-
tunidades e constrangimentos do sector nacional;

› garantia de produção técnica e científica relevante 
que enderece a identificação referida no ponto ante-
rior através de disponibilidade de recursos técnicos e 
humanos qualificados para endereçar estas questões;

› garantia de representação dos diferentes fora nacio-
nais e europeus.

estas possam decidir, e construir com as restantes con-
tribuições as posições que melhor defendam o interes-
se nacional no seu todo. De salientar, que sempre ocor-
reu por parte das autoridades competentes a abertura 
para inclusão dos contributos da indústria de pasta e 
papel no processo de definição da posição nacional.

Nestas duas vertentes é também essencial a coorde-
nação e o trabalho de interligação e representação da 
associação nacional do sector realizado pela CELPA.

A experiência acumulada permitiu ainda compreen-
der as motivações de alguns dos Estados - Membros, 
por exemplo para países como a Alemanha e a Áustria, 
para além da melhoria da qualidade ambiental, a de-
finição de políticas de normas ambientais muito res-
tritivas são também considerados como motores de 
desenvolvimento económico pois caracterizam-se 
por serem produtores e exportadores de tecnologia 
ambiental.

A participação ao longo do tempo nestes processos 
conduziu ainda ao reconhecimento que, devido a 
uma maior organização da sociedade à volta do tema 
ambiente e uma crescente disponibilidade e dedica-
ção de recursos das ONG permitem a estas entidades
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A área gamut ou área da gama de cores (color gamut) 
traduz a capacidade de reprodução de cor de um de-
terminado papel e baseia-se na medição das coorde-
nadas cromáticas a* e b* do Sistema de Cores CIE L*a*b*. 

Após representação gráfica das coordenadas cromáti-
cas a* e b* das cores primárias subtrativas: C, M, Y e das 
aditivas: R, G, B, procede-se à determinação da área do 
hexágono irregular através da fórmula de Gauss. 

Para validação da metodologia e sua correlação com 
a percepção visual de qualidade de impressão, foram 
caracterizadas vinte amostras de papéis cobrindo 
uma gama alargada desde reciclados, revestidos, pa-
péis de escritório e fotografia. Em simultâneo, a qua-
lidade percepcionada por Painel de Avaliação foi ca-
raterizada em 5 locais (parceiros no projeto) com dez 
participantes cada. As avaliações por painel subjetivo 
da qualidade percecionada das 100 amostras de papel 
impresso foram normalizadas dentro de cada grupo 
através do valor médio de cada conjunto.

Por correlações estatísticas multivariável entre os 
resultados da avaliação subjetiva por painel e os pa-

râmetros técnicos da Qualidade de Impressão foi 
possível definir o conjunto de parâmetros técnicos 
com maior contributo envolvendo a área gamut, 
densidade ótica de algumas cores nas características 
associadas à reprodução da cor e com menor peso as 
características associadas ao espalhamento da tinta, 
“raggedness” da linha preta, “intercolor bleeding” 
(preto e amarelo) e a circularidade de ponto. Acres-
centa-se o parâmetro trespasse que não foi avaliado 
pelo Painel de Avaliação Subjetivo, mas que veio a re-
velar-se fundamental.

Foi então criado o modelo de avaliação por painel 
englobando os parâmetros técnicos da Qualidade de 
Impressão mais relevantes, definindo o peso relativo 
para cada.

Como resultado deste projecto, realizado em co-pro-
moção pela The Navigator Company envolvendo o 
RAIZ, as unidades industriais, e as Universidades de 
Aveiro, Coimbra e Beira Interior, foi possível a trans-
ferência de conhecimento e tecnologia para as Fábri-
cas do Grupo e sua implementação no processo de 
controlo da qualidade, processo e desenvolvimento 
de produtos.

A validação das soluções de modificação da superfí-
cie do papel foi efetuada com base numa metodolo-
gia de avaliação da qualidade de impressão, integran-
do os parâmetros técnicos relevantes neste contexto 
e tendo em consideração o nível de qualidade perce-
bida por um painel de avaliadores.

O desenvolvimento da metodologia de avaliação da 
qualidade de impressão surgiu na sequência do re-

ferido projecto , e envolveu, numa fase inicial, o de-
senvolvimento duma máscara de impressão (áreas 
de cor, linhas, pontos e duas imagens) que permitiu a 
caracterização quantitativa dos papeis através de es-
pectrofotometria digital, medindo a qualidade de im-
pressão (densidade ótica e área gamut) e a quantidade 
de trespasse de tinta.
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A closer look at Tissue properties will then lead us into a focus on the Yankee 
Cylinder – how we can protect & use this critical part of the tissue machine 
to develop the best quality for any given grade of tissue.

We will end our session with a look at softness. Speci�cally we will 
discuss the de�nition of, the measurement of & �nally our options 
to enhance the softness of our tissue products, where applicable.
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