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O TEMPO
Cada vez mais escasso
Peter Drucker a�rmou:“Tempo é o recurso mais escasso e, 
a não ser que seja gerido, nada mais pode ser gerido!”
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Editorial
PEDRO MATOS SILVA
Presidente do Conselho Diretivo

Encontro Tecnicelpa
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Com o aproximar de mais uma Conferência da Tecnicelpa, a equipa da associação começa a desdobrar-se em 

diversas atividades e tarefas para compor o programa e garantir mais um evento de sucesso que honre os per-

gaminhos desta nossa marca.

Este ano o certame decorrerá em dois dias, 11 e 12 de Outubro, em Aveiro, onde já tínhamos realizado Encontros 

em 1983 e 1996. Com esta opção aliamos a centralidade geográfica que facilita a deslocação dos participantes 

que estão ligados profissionalmente aos vários sites fabris na península ibérica, a facilidade de acesso de outros 

destinos dada a muito boa oferta de infraestruturas viárias, e um local com forte presença da indústria, desde 

logo por ser uma referência na produção do Eucalipto Globulus, mas também pela presença histórica e atual de 

fábricas de pasta e papel na região. 

Neste local conseguimos juntar o útil ao agradável, uma vez que a cidade tem uma oferta muito grande de pon-

tos de interesse e de locais aprazíveis para o convívio. A sua ligação à Ria de Aveiro, que faz uma conjugação úni-

ca do melhor que o Homem e a Natureza criaram, aproximam-nos de um dos ecossistemas naturais mais ricos 

em biodiversidade em Portugal, o que é um excelente mote e fonte de inspiração para a Conferência. Escolhemos 

o espaço disponibilizado pelo Hotel Meliã Ria para este tipo de eventos, integrando a Conferência num espaço 

central da cidade muito perto de todas as suas principais atrações.

Toda a preparação está em curso há alguns meses. Terminou esta semana a escolha dos trabalhos propostos 

tanto para apresentações orais, como para posters. Mais uma vez a resposta da comunidade científica e das em-

presas excedeu as nossas expectativas. A Comissão Científica pôde analisar um conjunto muito alargado de tra-

balhos (65 no total), e confirmou a sua qualidade e interesse. Fez a escolha dos 18 a apresentar nas 6 sessões orais, 

e os 47 posters que serão disponibilizados e apresentados em espaço e momento próprio da Conferência. Para 

as sessões plenárias temos também já a confirmação de convidados que se destacam pelo trabalho que têm de-

senvolvido, quer na academia, quer em organizações ligadas ao sector, e que acrescentarão seguramente muito 

valor ao conteúdo do evento. Por fim, a Expocelpa tem também confirmadas um número muito significativo de 

presenças das empresas, sobrando já pouco espaço disponível para as que ainda não confirmaram participação.

A “máquina” está em andamento, a conferência está a ganhar “corpo”. Contamos agora com uma forte participa-

ção de todos os interessados para que o evento seja o sucesso pretendido. 

Como o tema principal deste caderno nos lembra, a multiplicidade de tarefas e a simultaneidade na sua execu-

ção, que as ferramentas de trabalho hoje utilizadas praticamente nos obrigam a executar, deixam pouca disponi-

bilidade para nos libertarmos para os assuntos menos recorrentes. Este ciclo necessita de quebras, de pausas, de 

diferenciação, para promover a recuperação de energia mas também para estimular a criatividade e a iniciativa. 

A Conferência é um excelente momento de quebra na rotina, de ligação a todas as comunidades que contribuem 

para os negócios relacionados com o sector, de aquisição e consolidação de conhecimentos técnicos e tecnoló-

gicos, mas sobretudo e em primeiro lugar, o das pessoas de uma enorme rede que a Tecnicelpa ajuda a manter.

Saudações e boa leitura.
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Assembleia Geral Tecnicelpa
e Mesa Redonda sobre
os Incêndios em Portugal

LUÍS LEAL
Sócio n.º 972

No final da tarde, após a mesa redonda, decorreu a As-
sembleia Geral, com a eleição de novos corpos diretivos, 
apresentação do plano de atividades para 2018 e respe-
tivo orçamento. A finalizar esta jornada, os sócios pre-
sentes puderam conviver animadamente, num jantar 
no mesmo espaço, oferecido pela Tecnicelpa. A todos os 
presentes bem-hajam.

Incêndios Florestais, elaborou a sua reflexão com base 
nos vastos anos de experiência que ele e a sua equipa 
têm vindo a adquirir nas dinâmicas e comportamen-
tos do fogo florestal. Partilhou os ensinamentos decor-
rentes dos trabalhos e visitas de campo para análise do 
comportamento real dos fogos e deu particular destaque 
aos trabalhos de campo que realizaram para elaboração 
do Relatório sobre o incêndio de Pedrogão Grande e ao 
incêndio de Leiria de Outubro de 2017. O especialista sa-
lientou o papel central das populações, por um lado na

A reunião maior da Tecnicelpa teve lugar na Quinta da 
Gracinda Mateus no dia 24 de março, 2018. Aproveitan-
do a ocasião e presença dos sócios, decorreram logo após 
o almoço, reuniões específicas da Comissão Científica da 
XXIV Conferência Tecnicelpa 2018, do Conselho Direti-
vo e da Comissão Organizadora. 

Foi uma audiência interessada que assistiu à Mesa Re-
donda acerca dos incêndios que este ano massacraram 
o nosso País, organizada pela Tecnicelpa a 24 de março 
em Tomar. Os três participantes na mesa redonda, Prof. 
Domingos Xavier Viegas, Eng. José Vasques e Eng Carlos 
Vieira, tiveram uma oportunidade de olhar para os incên-
dios de 2017, debatendo ideias e trocando experiências.

O Prof Domingos Xavier Viegas, docente e investigador 
na Universidade de Coimbra – Centro de Estudos sobre

Reunião da Comissão Científica
da XXIV Conferência Tecnicelpa 2018

Reunião da Conselho Diretivo da Tecnicelpa
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A apresentação do Eng. José Vasques foi realizada a 
‘dois tempos’, uma enquanto gestor da The Navigator 
Company e outra enquanto membro da AFOCELCA, um 
agrupamento complementar de empresas actualmente 
constituído pela Navigator e pela Altri SA. Fez, deste 
modo, uma apresentação da estratégia da Navigator 
na área da prevenção dos incêndios no património da 
empresa e também junto de outras partes interessadas. 
Salientou o papel da gestão preventiva como forma de 
reduzir os riscos e a vulnerabilidades das áreas, atra-
vés de acções de limpeza da floresta e sua envolvente, 
de manutenção da rede viária e outras infraestruturas, 
da existência de pontos de água e da formação e compe-
tência dos meios humanos. Salientou a necessidade do 
aumento do valor da floresta e da redução do número de 
ignições, sendo necessário acções de sensibilização jun-
to de terceiros, evitando riscos desnecessários, adaptan-
do práticas culturais ao risco efectivo de ocorrência de 
incêndio e alterando comportamentos. Igualmente sa-
lientou a importância de manter superfícies de descon-
tinuidade, de desenvolver acções que reduzam a carga 
de combustível, de fazer um planeamento adequado das 
operações com um bom conhecimento, quer dos meios 
disponíveis ao combate quer das condições reais de ter-
reno e reduzir significativamente o número de reacen-
dimentos. Estes foram alguns dos aspectos considerados 
essenciais para que se consiga reduzir a vulnerabilidade 
da floresta e simultaneamente o dano causado pelos in-
cêndios. No âmbito da AFOCELCA foram enumerados 
os meios disponíveis e a filosofia de base que suporta a 
sua acção. A AFOCELCA tem como missão a vigilância e 
o combate aos incêndios florestais nas áreas das empre-
sas suas constituintes, embora intervenha, sobretudo, 
fora dessas áreas, com vista à minimização de prejuízos. 
Baseia-se numa lógica de ‘ataque’ rápido e ‘musculado’ e 
num acompanhamento eficaz das ocorrências, até à sua

origem das ignições e, por outro, na prevenção e na mi-
tigação dos impactes dos fogos rurais, nomeadamente 
pela organização local das pessoas em caso de risco. Ma-
nifestou-se crítico face à importância relativa atribuída 
ao combate e aos meios que lhe são afectos, pois consi-
dera que é na prevenção e no conhecimento do compor-
tamento dos fogos que a sociedade portuguesa tem de 
investir. Paralelamente há que desenvolver meios locais 
fomentado a organização da sociedade civil, para garan-
tir que as pessoas e bens se encontram menos expostos 
a eventuais incêndios. Entre outras, identificou medi-
das simples como a limpeza das envolventes e dos telha-
dos das casas, comportamentos preventivos em geral e 
no manuseamento do fogo agrícola em particular. Igual-
mente destacou a importância do desenvolvimento, ao 
nível local, de planos de emergência, com atribuição de 
responsabilidades e lideranças para coordenar acções de 
defesa das pessoas em caso de ocorrências. Reforçou a 
ideia da inevitabilidade da ocorrência de fogos mas cuja 
frequência e dimensão podem e devem ser fortemente 
reduzidas por alteração de comportamentos. Ao longo 
da sua apresentação o Prof. Xavier Viegas evidenciou o 
trabalho desenvolvido pelo seu grupo quer na discussão 
com autoridades e decisores quer com cidadãos anóni-
mos afectados pelas catástrofes e na formação de corpos 
de bombeiros. Foi perentório ao afirmar que a discussão 
pública em torno dos incêndios não acrescenta grande 
valor à alteração de comportamentos. Considerou ser 
necessário a melhor organização do território, nomea-
damente a interface mundo rural mundo urbano e o re-
forço da necessidade de constituir forças de sapadores 
florestais e bombeiros com funções distintas. Natural-
mente abordou a questão de ordenamento do território 
e criticou a diabolização das espécies, nomeadamente 
do eucalipto assim como realçou a actividade das em-
presas da indústria papeleira.

Os três participantes na mesa redonda,
José Vasques, Domingos Xavier Viegas  e Carlos Vieira, com a moderação de Pedro Matos Silva
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principais usos do solo que têm sido mais afectados pelos 
incêndios, o Eng. Carlos Vieira frisou alguns aspectos de 
boas práticas preventivas praticadas pelas empresas asso-
ciadas da CELPA cuja aplicação fazem com que, em mé-
dia, as empresas tenham menores danos nas suas áreas 
em comparação com as florestas de terceiros. Reforçando 
a natureza antropogénica da grande maioria dos fogos 
florestais, frisou o impacto fortemente negativo que os in-
cêndios florestais têm na actividade do sector industrial 
da pasta e do papel, pela forte redução na disponibilidade 
de matérias primas, muito para além das perdas e danos 
directos nas áreas florestais próprias.

O interesse pelas apresentações foi manifesto dadas as 
questões colocadas pela audiência. Destas, destacam-se 
as relacionadas com a necessidade de organização cívica 
para que se evite o flagelo dos incêndios e se possa reduzir 
ou evitar os pesados prejuízos humanos e materiais que se 
verificaram em 2017. Foi abordada a ciclicidade dos fogos 
florestais e dificuldade da acção política, dirigida e eficaz, 
uma vez que esta é muito condicionada pelas opiniões 
veiculadas pelos meios de comunicação social. Conscien-
tes de que este problema não se resolve de forma fácil e 
tem múltiplos contornos, a audiência manifestou plena 
consciência que os incêndios florestais nunca poderão ser 
eliminados, mas que depende de todos reduzir fortemen-
te a sua frequência, incidência e consequências.

resolução definitiva. Esta estrutura é hoje parte inte-
grante do dispositivo especial de combate a fogos flo-
restais da Autoridade Nacional da Protecção Civil e 
tem um papel fundamental na coordenação com outras 
entidades do sistema, tanto na preparação da estratégia 
anual de prevenção e combate aos incêndios florestais, 
como nas fases críticas de combate aos incêndios. O seu 
sistema de informação e de actuação tem sido referido 
frequentemente como modelo a seguir.

A terceira intervenção, do Eng. Carlos Vieira, director 
geral da CELPA, desenvolveu-se fazendo um enquadra-
mento das circunstâncias particulares da floresta portu-
guesa, e apontou o abandono e a falta de gestão como 
uma das maiores causas e consequências dos incêndios 
rurais e sua dimensão, respectivamente. Portugal apre-
senta a maior área privada da Europa, embora de peque-
na dimensão. Estes factos tornam críticos os aspectos da 
gestão florestal pois a estrutura não permite grandes efi-
ciências, Este aspecto acrescido pelo fenómeno de aban-
dono do mundo rural, leva a uma perda progressiva de 
valor da floresta num ciclo vicioso. A degradação pro-
gressiva da floresta está também associada a um con-
junto de outros aspectos como a progressão de pragas e 
doenças, o avanço de matos sobre as áreas florestais, a 
irregularidade dos povoamentos que, entre outros, fa-
cilitam a progressão de incêndios. Clarificando quais os

Plateia da Mesa Redonda e Assembleia Geral

Mesa da Assembleia Geral Novo Conselho Diretivo eleito para 2018/2019
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Atividade lúdica em OVAR

De tarde, fomos conhecer o modo de fabrico do pão-de-
ló de Ovar, onde a pasteleira anfitriã nos mostrou as ins-
talações e equipamento, deu a receita que desenvolveu 
e produz, dicas para fazer em casa com o equipamento 
“caseiro” e esclareceu todas as dúvidas que lhe coloca-
ram. À saída todos os presentes foram agraciados com 
um pequeno pão de ló (com pito) em dose individual, 
para poder provar tal iguaria.

Para ajudar na digestão, fizemos uma bela caminhada 
pelas ruas de Ovar, apreciando os azulejos tão tradicio-
nais na cidade, sempre ilustrado pela explicação da guia 
turística, sobre o seu significado, épocas, tipos de azule-
jos e muitas outras curiosidades.

Já o sol se punha, quando terminamos mais este mo-
mento de convívio sempre muito apreciado e valoriza-
do pelo que fielmente insistem em marcar presença. A 
todos bem-hajam e até à próxima.

No passado dia 19 de maio, realizou-se uma atividade 
lúdica da Tecnicelpa em Ovar, onde um grupo de asso-
ciados teve a oportunidade de conhecer por dentro as 
instalações da fábrica de feltros da Valmet. Contamos 
com a presença permanente de vários elementos da 
direção da fábrica, que gentilmente acompanharam o 
grupo, fazendo a explicação da sua história, cuidados de 
segurança e de todo o processo produtivo. Após a visita, 
deslocámo-nos para o almoço e para interior da cidade 
em “autocarro limusine”, com um interior bastante pe-
culiar (surpresa proporcionada pela Valmet). O almoço, 
no restaurante “Quinta da varanda”, foi muito agradá-
vel, abrilhantado pelas amáveis palavras do membro 
do Conselho Diretivo, Carlos Silva, sem esquecer as im-
prescindíveis lembranças às crianças que muito alegre-
mente nos acompanharam.

Grupo de participantes na visita à Valmet No interior da Valmet

No interior da fábrica Demonstração da confeção de Pão-de-ló de Ovar
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Curso de Pasta na UBI
Curso Intensivo – Processo de produção de pasta

A Tecnicelpa realizou mais uma edição do Curso Inten-
sivo de Introdução ao Processo de Produção de Pasta. 
A Tecnicelpa remodelou o programa que tem vindo a 
desenvolver ao longo dos últimos anos incorporando 
novos conteúdos nas áreas da recuperação de energia 
e forno de cal.

O curso, em parceria com a Universidade da Beira In-
terior (UBI), realizou-se na Covilhã e desenvolveu-se ao 
longo de 3 dias. As sessões teóricas sobre todas as fases 
do processo foram complementadas com a perspetiva 
dos técnicos da indústria. No final realizou-se uma visi-
ta à fábrica de pasta da CELTEJO.
 
No curso pretendeu-se transmitir uma visão integrada 
do processo de fabrico da pasta, desde a matéria prima, 
até ao produto acabado, bem como das suas característi-
cas, passando por todas as fases da produção.

O curso contou com a presença de 38 formandos oriun-
dos das principais empresas do sector. Os formandos 
desenvolvem atividades em várias áreas das empresas: 
Operação; Manutenção; Investigação; Laboratório; Se-
gurança; Engenharia.

O corpo docente foi composto por três professores da 
Universidade da Beira Interior e por quatro técnicos es-
pecialistas provenientes das indústrias nacionais (Altri 
e Navigator).

A sessão de abertura foi realizada por dois elementos 
do Conselho Diretivo da Tecnicelpa que aproveitaram 
a ocasião para contar a história da associação, explicar a 
missão da associação e divulgar as ações que estão a ser 
desenvolvidas.

VITOR LUCAS
Sócio n.º 1084
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Falecimento

Damos conhecimento do falecimento do nosso sócio honorário 
n.º 123 Rui Cândido Ferreira Ribeiro no passado dia 7 de junho/2018. 
Na próxima edição faremos nota póstuma.

Movimento Associativo
Tecnicelpa

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos

Novos Sócios Individuaisadmitidos

Individuais: 6
Coletivos: 4

Individuais: 5
Coletivos: 0

› Frederico Miguel Claro Pisco – The Navigator Company

› Cátia Patricia Ferreira Gaio – The Navigator Company

› José Álvaro Damas Garrafão – CAIMA (Grupo Altri)

› Pedro Jorge de Figueiredo Pereira – CAIMA (Grupo Altri)

› Ana Sofia Lambert Marques Lourenço – Independente

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 359
COLETIVOS: 66

› Seminário ANDRITZ “Stock Preparation” - HOTEL TRYP ORIENTE, Lisboa 28 de  junho 2018

› XXIV Conferência Internacional TECNICELPA 2018 – Aveiro, 11 e 12 de outubro 2018

› Seminário “Manutenção fabril - Fiabilidade de instalações / equipamentos” – Novembro 2018

› Seminário “Novas aplicações para produtos de uma fábrica de pasta” – Dezembro 2018

› 113th Zellcheming Annual Meeting and Exhibition - 26-28 June 2018; Frankfurt – Germany

› 51st ABTCP Congress and 10th Ciadycip 2018

  23-25 October 2018; Transamerica Expo Center, São Paulo – Brazil

EVENTOS TECNICELPA

Próximos Eventos

EVENTOS INTERNACIONAIS
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Galeria da indústria
papeleira portuguesa

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS
Galeria da Indústria Papeleira Portuguesa

1. Introdução

JOÃO SÁ NOGUEIRA
Sócio n.º 20

Escrever sobre o Eng. Júlio Manuel 
Ferreira Lopes é escrever sobre 
aquele que foi um grande amigo e o 
meu mestre na cativante atividade 
de papeleiro. 

Comecei a trabalhar com ele em 1 
de dezembro de 1966, data da minha 
entrada para os quadros da INAPA, 
apresentando-me ao Eng. Lopes na 
C.P.C. – Companhia Portuguesa de 
Celulose, em Cacia, já que a Admi-
nistração da INAPA (Eng. Quevedo 
Pessanha e Dr. Joaquim Rasteiro) 
tinha considerado que a minha for-
mação papeleira deveria começar 
em Cacia, sob a sua orientação.

O Eng. Júlio Lopes era, nessa altura, 
Diretor de Produção de Papel e 
de Cartão Canelado e Sacos desta 
Empresa e já estava indigitado para 
Diretor da futura fábrica de papel 
da Inapa a construir em Setúbal. 

Dada a identificação dos principais 
acionistas da INAPA com a CPC, 
a Administração da INAPA tinha 
solicitado a colaboração do GETE – 
Gabinete de Estudos Técnicos e Eco-
nómicos, criado pela CPC em Cacia, e 
então dirigido pelo Eng. Rui Ribeiro, 
para assegurar o estudo e a elabo-
ração do projeto fabril da INAPA. O 
Eng. Júlio Lopes assumira em 1966 
aí também a responsabilidade direta 
pelo projeto da nova fábrica de papel.

Assim, ao mesmo tempo que me ini-
ciava na fabricação e no controlo de 
qualidade do papel, respetivamente 
na Fábrica de Papel e nos Labora-
tórios da CPC, nestes últimos sob 
a direção do Eng. Carlos Valente, 
passei a colaborar também com o 
projeto, nomeadamente no estudo e 
desenvolvimento dos futuros labo-
ratórios da INAPA, para cuja chefia 
estava indigitado.

Foi o início de uma inesquecível 
caminhada comum, infelizmente 
terminada em 1989 quando o Eng. 
Júlio Lopes deixou, por motivo de 
doença, a sua participação ativa na 
INAPA.

23 anos que cimentaram uma 
grande amizade, fomentaram 
uma admirável confiança mútua 
e proporcionaram uma enorme 
cumplicidade que me marcaram de 
forma indelével. Para além dos seus 
conhecimentos técnicos que, com 
tanta generosidade, comigo parti-
lhava, a sua forte personalidade e 
carácter, a sua invulgar capacidade 
de liderança e de trabalho, influen-
ciaram, pelo seu exemplo e dedica-
ção, indiscutivelmente, a minha for-
mação e a minha própria carreira. 



11HISTÓRIAS E MEMÓRIASinfo tecnicelpa 55

2. O percurso profissional do Eng. Júlio Ferreira Lopes

JÚLIO FERREIRA LOPES

Por isso, mais do que um texto sobre 
um técnico a quem a indústria 
papeleira portuguesa muito ficou a 
dever, as linhas seguintes são uma 
homenagem muito sentida a um 
grande Homem que muito marcou

Nascido nas Caldas da Rainha em 
16 de fevereiro de 1926, Júlio Ma-
nuel Ferreira Lopes terminou o cur-
so de Engenharia Químico-Indus-
trial no Instituto Superior Técnico, 
iniciando a sua carreira profissional 
numa fábrica de porcelanas (Electro 
Cerâmica, em Vila Nova de Gaia).

Em 1952 entrou para o setor da 
celulose e papel, sendo admitido 
na CPC - Companhia Portuguesa 
de Celulose, em Cacia, iniciando a 
sua formação com um estágio de 6 
meses em Inglaterra, na fábrica de 
papel da Reeds.

Regressando à CPC assumiu as fun-
ções de Superintendente da Fábrica 
de Papel e da Tiragem de Pasta 
(Kamyr I), tendo posteriormente, 
em 1957, assumido o cargo de

uma então nova geração de pape-
leiros. Recorde-se que a CPC, onde 
o Eng. Júlio Lopes pontuava, foi a 
primeira unidade industrial em 
que, de uma forma generalizada, os 
engenheiros surgiam em lugar dos

Diretor de Produção de Papel, que 
acabaria por acumular, em 1963, 
com o de Diretor de Produção de 
Cartão Canelado e Sacos.

Continuando com estes dois cargos, 
em 1966 passou a dedicar-se ao pro-
jeto da nova fábrica de papel a

velhos mestres papeleiros que da-
vam vida às fábricas tradicionais de 
papel, tendo representado a entrada 
em cena de uma nova e moderna 
tecnologia.

construir em Setúbal: a INAPA – 
Indústria Nacional de Papéis.

Em 1968 desligou-se das suas fun-
ções em Cacia, ano em que se fixou 
em   Setúbal para acompanhar a 
fase final da construção da INAPA – 
Indústria Nacional de Papéis.

Júlio Lopes
no início da sua
atividade profissional

Júlio Lopes com
o fundador da INAPA,
Eng. Quevedo Pessanha
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Com o arranque da nova empresa 
em 1969 (a sua Máquina de Papel 
arrancou em 16 de fevereiro, por 
feliz coincidência data do aniver-
sário do Eng. Lopes…) Júlio Lopes 
assume as funções de Diretor Geral 
e, cumulativamente, em 1978, as de 
Administrador, cargos que ocupou

A primeira produção de papel da 
INAPA ocorreu a 16 de fevereiro 
de 1969, pelas 5 horas e 15 minutos, 
após dois dias e meio de ensaios e 
com a MP 1 a trabalhar ininterrup-
tamente; surgia então o primeiro 
papel produzido pela INAPA, um 
papel kraft de 70 g/m2. Este início 
implicou que, durante esse período 
de tempo, os principais responsá-
veis, com Júlio Lopes à frente, nem 
sequer largassem a fábrica para ir 
a casa, vivendo a intensidade do 
momento com ansiedade e emo-
ção. Um grande abraço e as muitas 
lágrimas, que todos irmanaram, 
marcaram o momento da chegada 
do papel ao enrolador!

Numa fase de arranque, que abran-
geu sensivelmente os primeiros 
quatro anos de produção, a INAPA 
vivia então a sua fase de afinação. 
Na verdade, nessa altura, sob o pon-
to de vista industrial – e como as

até 1988, ano da reestruturação do 
Grupo Inapa. 

Era reconhecidamente “o chefe” da 
fábrica para todos os que ali traba-
lhavam, ou seja, era um administra-
dor sempre presente.

coisas são tão diferentes atualmente 
– não havia experiência deste tipo 
de produção em grande escala: as 
30.000 t/ano de capacidade indus-
trial numa única máquina de papel 
eram então uma referência teórica, 
que se procurava atingir gradual-
mente e incluindo a produção de 
vários tipos de papel. 

Com efeito, nesta fase experimen-
tal, a INAPA arrancou com uma 
multiplicidade de tipos de papel, 
com vista a apurar aqueles que me-
lhor se adequavam ao seu equipa-
mento, à matéria prima disponível e 
à sua conjugação com as necessida-
des do mercado.

No final dos anos 60, quando do 
arranque da MP 1 da INAPA, era 
prática corrente na Europa, utilizar 
no fabrico de papéis de impressão 
e escrita composições fibrosas da 
ordem dos 60% de incorporação de 
fibra longa, 40% de incorporação de 
pasta de fibra curta e uns tímidos 8% 
de incorporação de cargas minerais.

O arranque da nova máquina de 
papel foi feito, desde logo, com uma 
filosofia diferente e inovadora: 
nunca considerar a pasta de fibra 
curta de eucalipto como pasta de 
enchimento, mas sim como uma 
pasta nobre.

As primeiras composições fibrosas 
para os papéis de impressão e escri-
ta já tinham 70% de incorporação

Assumiu, nessa data, as funções de 
Administrador da INAPA-Investi-
mentos, Participações e Gestão e da 
Papéis Inapa, mas por pouco tempo, 
já que motivos de saúde o impedi-
ram prematuramente de continuar 
a sua vida profissional, deixando de 
exercer aquelas funções em 1989.

de fibra curta, 30% de fibra longa e 8 
a 10% de cargas.

Com efeito, logo no projeto, a INA-
PA, nomeadamente o Júlio Lopes, 
por acreditar nas potencialidades 
da pasta de fibra curta de eucalipto, 
apostou também nos então mais 
recentes desenvolvimentos tecno-
lógicos quanto ao equipamento de 
tratamento da fibra. Havendo já o 
conhecimento de que os refinadores 
cónicos de grande ângulo come-
çavam a substituir os tradicionais 
Jordans, a INAPA optou por apetre-
char-se apenas com os de grande 
ângulo.

Também a própria Máquina de 
Papel, com a toma pick-up, a prensa 
aspirante invertida e a size-press, 
grandes novidades na época, terão 
permitido fabricar o papel com 
estas composições fibrosas.

3. A influência do Eng. Júlio Ferreira Lopes na INAPA

3.1. Do arranque da fábrica à fabricação de papel com 100% de pasta de eucalipto

Com o Eng. Quevedo Pessanha
e o Dr. Fernando Cruz, Presidente da Mesa
da Assembleia Geral da INAPA

Visita à Voith na Alemanha, com Manuel Pais, 
Chefe de Fabricação da INAPA
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Para além das suas capacidades 
técnicas e de trabalho, da sua auste-
ridade e do seu rigor, era notória a 
maneira como Júlio Lopes motivava 
todos quantos que com ele colabo-
ravam:

› Com elevado sentido de justiça e 
  uma atenção permanente a todos 
  os acidentes da vida da empresa, 
  por forma a eliminar quaisquer 
  pressões que pudessem levar as 
  pessoas a atuar de forma egoísta.

Contudo, foi efetivamente a nível 
do tratamento da fibra que foram 
conseguidas ainda maiores percen-
tagens de fibra de eucalipto, com a 
conceção inovadora de linhas de 
refinação separadas para os dois 
tipos de fibra. Recorde-se que, nessa 
época, as fábricas portuguesas, com 
exceção de Cacia, misturavam os 
vários tipos de pasta nos desinte-
gradores ou nos tinões de mistura, 
procedendo à refinação conjunta 
da mistura. A separação seguida na 
INAPA possibilitou as alterações 
ao tipo de barramentos para uma 
e para a outra fibra, de modo a me-
lhor desenvolver as potencialidades 
de cada uma.

Deste modo, após uma primeira 
fase em que se utilizaram lâmi-
nas nas carcaças dos refinadores 
de fibra de eucalipto, estas foram 
substituídas por placas perfura-
das e ranhuradas em zig-zag, que 
promoviam mais a hidratação ou 
entumescimento da fibra e menos o 
seu corte. Por outro lado, a refi-
nação separada permitiu ainda o 
tratamento das fibras com consis-
tências diferenciadas, mais alta em 
relação aos padrões da época para 
a fibra de eucalipto, promovendo 
também mais fibrilação do que 
corte, e mais baixas para a pasta de 
pinho, promovendo mais corte do 
que fibrilação.

› Reprimindo atempadamente as 
  formas de indisciplina e incenti-
  vando e louvando as iniciativas 
  conducentes à boa atividade da 
  empresa, ajudando todos a aper-
  ceberem-se das consequências das 
  suas ações junto das outras pessoas.

› Dirigindo as pessoas – e de que 
  maneira – através da exemplari-
  dade da sua vida.

Conseguia-se, assim, uma folha mais 
homogénea, com um comprimento 
de fibra mais uniforme, o que se 
traduzia no fabrico de papéis que 
se tornaram uma referência no mer-
cado nacional e internacional, dada 
as suas características de opacidade, 
volume e imprimabilidade.

Estas ações permitiram chegar a 
composições com 85% de fibra curta, 
15% de fibra longa e 12% de carga.

Ao mesmo tempo que na INAPA se 
conseguia esta evolução, chegavam 
notícias do outro lado do Atlântico: 
refinadores de disco, papéis de escrita 
e impressão feitos só com fibra curta 
e alguma incorporação de cargas.

Estas notícias, para uma indústria 
em que os custos de produção são 
vitais, despertavam a curiosidade 
da equipa da INAPA, principalmen-
te por a fábrica estar integrada com 
uma fábrica (a SOCEL) cuja totali-
dade da produção era a fibra curta 
e cuja utilização a INAPA pretendia 
potenciar o mais possível pelos cita-
dos motivos económicos (recorde-se 
a significativa diferença de preço 
existente na altura entre as pastas 
de fibra longa e de fibra curta).

Assim, no final dos anos 70, quando 
da sua primeira expansão com a 
montagem da sua Máquina de Papel

› Sabendo formular os motivos que 
  levavam as pessoas a cooperar com 
  a INAPA, muito contribuindo para 
  a formação de uma equipa alta-
  mente orgulhosa da sua empresa e 
  da cultura, entretanto instituída.

Recordo como foi porta voz, junto 
da Administração da Empresa, 
ainda antes do 25 de     abril de 1974, 
da introdução de um programa de 
regalias sociais para os seus colabo-
radores, nomeadamente,

2, a INAPA voltou a apostar nos 
últimos desenvolvimentos tecnoló-
gicos, adquirindo os seus primeiros 
refinadores de duplo disco.

E os resultados começaram a apa-
recer…

A eterna insatisfação do Júlio Lopes 
motivava toda a equipa; algumas 
experiências, refinação em série ou 
em paralelo, diferentes tipos de bar-
ramentos, novos aditivos químicos, 
como o caso do amido catiónico, na 
procura de uma maior resistência 
em húmido da folha de papel.

No culminar destas ações, em de-
zembro de 1981, a INAPA tornou-se 
pioneira na Europa com a fabrica-
ção, de forma continuada, de papel 
de escrita e impressão com uma 
composição fibrosa de 100% de euca-
lipto e 12% de incorporação de carga, 
que com o ganho de experiência e 
adaptação da condução da Máquina 
de Papel chegou, em algumas gra-
magens, aos 16% de incorporação.

Este acontecimento, que foi um 
dos aspetos marcantes da atividade 
técnica e da persistência do Júlio 
Lopes – o grande mentor deste 
projeto -  tornou-se num impor-
tante motor de desenvolvimento 
da empresa e do setor papeleiro 
português.

3.2. As preocupações com os seus colaboradores
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› O esquema de “dispensas remune-
  radas”, permitindo aos colaborado-
  res, mediante aviso prévio, ausen-
  taram-se para resolução de proble-
  mas da sua vida privada, que, na  
  prática, correspondia a seis dias su 
  plementares pagos de férias anuais.

› Um sistema de saúde baseado no 
  acordo de parceria com a SOCEL, 
  de que guardamos a memória da 
  atividade meritória desenvolvida 
  pelo Dr. Nogueira Seco.

› A introdução de um “prémio de 
  produção” baseado nos ganhos 
  de produtividade calculados
  mensalmente; os ganhos obtidos 
  eram repartidos igualmente entre 
  a empresa e os colaboradores e a 
  parte respeitante a estes dividida 
  por todos em partes iguais.

› Criação de uma cantina própria, 
  em instalações da empresa cons-
  truídas para o efeito.

A primeira coisa que o Júlio Lopes fazia diariamente, antes de se dirigir ao seu gabinete, era uma 
volta pela fábrica, durante a qual com todos falava, se interessava pelos seus problemas e pela 
forma como tinham decorrido as atividades nas últimas 24 horas; de seguida, dirigia-se ao gabinete 
dos Chefes de Turno, onde decorria ainda a reunião diária da produção e da manutenção. 

Uma volta sempre diferente, mas que impactava muito junto dos colaboradores da Empresa, 
que viam o seu “chefe” chamar pelo seu nome e se interessar pelos seus problemas, fossem eles 
profissionais ou familiares…

Tinha sido criado um ambiente 
laboral que permitiu que, embora 
situada numa região muito tocada 
pela conflitualidade revolucionária 
subsequente ao 25 de abril, a INAPA 
não tivesse sido nacionalizada, nem 
experimentasse os típicos sanea-
mentos dos dirigentes, revelando a 
natureza tranquila das relações labo-
rais. A INAPA tinha conseguido uma 
cultura própria, marcada por um 
relacionamento de colaboração, que 
se tornou exemplar num espaço re-
gional marcado pela conflitualidade 
social, em que a maioria das unidades 
fabris eram exemplos negativos.

Estavam, acima de tudo, lançadas 
as bases de uma empresa norteada 
pelo pioneirismo, inovação, cultura 
de responsabilidade e modelo de 
integração social.

Uma forma de estar que conduzia a 
uma forte e respeitosa ligação com 
a generalidade dos colaboradores, 
receado pela sua exigência, mas ad-
mirado como exemplo de trabalho, 
de dedicação, de rigor e de justiça.

Os testemunhos seguintes expres-
sam essa realidade.

Júlio Lopes com o Presidente da INAPA, 
Vasco Pessanha

Convívio com Colegas 

3.3. Como antigos colaboradores viam o Eng. Júlio Ferreira Lopes
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“Mentir era a pior coisa
que lhe podiam fazer”

Joaquim Praia,

Responsável Armazém de Papel

“Corria a Fábrica toda
sem hora marcada

e nada lhe escapava”
António Carvalho, 

Chefe de Turno da Refinação
“Dava valor às pessoas

honestas e verdadeiras, que lhe 
dissessem frontalmente o que 

se tinha passado”
Idaliano Batista, 

Chefe de Turno Fabril

“Tinha uma grande
frontalidade; era um líder 

e um disciplinador”
Joaquim Praia, 

Responsável Armazém de Papel

“Delegava, mas queria
ser informado de tudo”

Lourenço Cândido, 

Chefe de Turno da Refinação

“O exemplo era a sua 
arma mais forte”

Artur Campos, 

Chefe de Turno do Acabamento

O que disseram sobre Júlio Lopes

“Tratava toda a gente
pelo seu nome”

António Carvalho,

Chefe de Turno da Refinação

“Estava sempre pronto a ouvir; 
e começava com o Chefe de Turno, 
mas, se não entendesse tudo, falava 

com toda a gente até perceber”
Orlando Figueiredo, 

Chefe da Sala de Desenho

Os assuntos eram tratados com 
grande profundidade; não 

admitia análises superficiais”
Rui Silva, 

Chefe de Exportação
“Foi admirado e receado, mas 

sempre considerado justo”
Joaquim Praia, 

Responsável Armazém de Papel
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Afastado prematuramente da INA-
PA em 1989, com 63 anos de idade, 
por motivo de doença grave, Júlio 
Manuel Ferreira Lopes faleceu em 
27 de janeiro de 1999.

Homem de grande inteligência, 
forte personalidade e espírito espar-
tano marcou com a sua liderança de 
forma profunda e positiva os seus 
mais diretos colaboradores e todos 
os que com ele trabalharam ou, de 
qualquer forma, colaboraram.

Desde a fase inicial de projeto 
ligado à INAPA, foi ele que, com 
inultrapassável generosidade, saber 
e competência acompanhou a 
construção da Fábrica, implemen-
tou o seu arranque, tendo um papel 
decisivo na consolidação da sua 
produção e no incremento da sua 
qualidade e, indiscutivelmente, na 
criação de uma cultura de rigor, de

responsabilização e de dedicação 
que veio a influenciar decisivamen-
te o futuro da Empresa.

O rigor na análise, a profundidade 
no debate dos assuntos e a maneira 
como, tanta vez com o prejuízo da 
sua saúde, se envolvia e colaborava 
na resolução das questões ligadas à 
vida da Empresa, são exemplos da 
dedicação de um grande Homem da 
Indústria e um legado a ser seguido 
pelas gerações mais novas.

Aliava a estas características uma 
sólida formação técnica, um muito 
elevado sentido de cumprimento do 
dever, uma ética alicerçada nos mais 
rigorosos valores e uma constante 
preocupação pelas pessoas com 
quem trabalhava. A todos respeita-
va, tendo sempre disponibilidade 
para um conselho; extremamente 
exigente, nunca se furtava a um

ensinamento, a um incentivo, ao 
seu próprio exemplo.

Apesar do seu feitio reservado, 
sabia escolher e fazer amigos, par-
tilhando com eles as suas tristezas 
e alegrias, os seus projetos e as suas 
preocupações, e procurando, de 
forma desinteressada, mas ativa, 
ajudar, sempre que necessário, os 
que com ele conviviam. Sabia escu-
tar, dar o seu conselho; apesar da 
sua personalidade que transmitia 
severidade, apreciava uma com-
panhia de um amigo, em ambiente 
propício a uma boa descontração.

Na realidade, com o Júlio Manuel 
Ferreira Lopes a amizade verdadei-
ra começava na confiança, conhecia 
a cumplicidade e nunca terminou!

Obrigado, Júlio!

4. O legado do Eng. Júlio Ferreira Lopes

Opinião e Sua Desconstrução
A Escola de Harvard

SERAFIM TAVARES
Sócio n.º 652

Em artigo recente tive oportuni-
dade de recordar o percurso que, 
no século passado testemunhei, de 
uma das mais importantes empre-
sas europeias de fabrico de equipa-
mento electromecânico.

Este artigo relatava os vários estilos 
de governance que a empresa su-
cessivamente adoptou.

Começa pela engenharia, evolui 
para a economia, adoptando a se-
guir o marketing e finalmente um

estilo misto. Neste artigo relata-se 
a evolução registada pela empresa, 
durante cada uma das fases, no 
contexto de ambiente externo em 
que a fase ocorreu.

Desta feita vou recordar alguns epi-
sódios associados ao modelo de ges-
tão que à época também foi moda, 
designado por “escola de Harvard”.

Julgo que é no fim da década de 
70 e início de 80 que a doutrina se 
afirma, enquanto corpo doutrinário, 

atraindo a Harvard, para cursos de 
pós-graduação, as elites de gestão do 
mundo desenvolvido.

É o caso de um dos mais importan-
tes empresários nacionais, recen-
temente falecido, mas também de 
dois quadros superiores que na 
década de 90 trabalhavam numa 
das mais importantes empresas 
finlandesas.

Embora o modelo de gestão conside-
rasse os vários aspectos envolvidos
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na gestão, aquilo que o distinguia 
era a importância que era dada à di-
mensão da quota de mercado e aos 
métodos possíveis para a aumentar.

De forma simples, o aumento da 
quota de mercado permite a subida 
de preço e com este a margem 
obtida e consequentemente a ren-
tabilidade do capital empregue. E a 
rentabilidade do capital é a medida 
do sucesso da empresa 

Esta escola tornou-se moda e na 
década de 90 veio a determinar a es-
trutura das empresas internacionais 
que forneciam a nossa indústria.

É o caso das empresas europeias 
fornecedoras do equipamento 
específico da indústria de pasta 
e papel que se concentraram e 
integraram o fornecimento de todo 
o equipamento ao longo de toda 
uma linha de fabrico, ao mesmo 
tempo que diminuíram o nível de 
concorrência existente. Felizmente, 
ainda subsistiu um nível razoável 
de concorrência.

É o caso de um fornecedor de equi-
pamento eléctrico e electromecâni-
co que realizou a integração de con-
correntes europeus que existiam, 
fazendo desaparecer a concorrência 
nos segmentos mais importantes da 
sua oferta

Em termos de experiência pessoal 
recordo que:

-Relativamente à primeira situa-
ção, era bastante mais fácil obter 
propostas que cobrissem ofertas 
para uma nova linha de produção. 
Por outro lado, as grandes empresas 
integradas, exerciam pressões enor-
mes para que fossem incluídos todos 
os equipamentos da linha, mesmo 
quando existiam alguns equipa-
mentos menores, por nós preferi-
dos, provindos de fabricantes não 
integrados, muitas vezes pequenos, 
que eram verdadeiros especialistas 
do equipamento que ofereciam.

Foi o caso, por exemplo, da aqui-
sição de sistemas de controlo de 
processo, de sistemas de handling 
de rolos e ainda de equipamento de 
fabrico de mandris.

- Relativamente à segunda situação, 
as consequências foram mais sérias 
e vou referir apenas duas: 

    Dificuldade em obter ofertas com-
petitivas e concorrenciais para boa 
parte da gama em que esta empresa 
tinha posição dominante;

    Aparecimento de surpresas muito 
desagradáveis durante a execução 
de encomendas que nela foram 
colocadas. É o caso de um grupo 
turbogerador que nela tinha sido 
colocado para fabrico na fábrica 
com melhor reputação de fiabilida-
de europeia, que então pertencia a 
esta empresa. Passados seis meses 
fomos surpreendidos com a notícia 
de que o turbogerador estava a 
ser produzido numa outra fábrica, 
sem a mesma reputação, ao abrigo 
de uma cláusula do contracto que 
permitia o fabrico noutra fábrica 
do grupo, se tal fosse indispensável 
para cumprir o prazo de entrega do 
contracto.

No fim do fabrico, durante os 
ensaios finais, o estator queimou e 
teve de ser rebobinado, originando 
um atraso de cerca de um mês… 

Coincidência ou consequência?
Felizmente esta empresa auto des-
truiu-se enquanto conglomerado 
dominante 

Talvez tenha ignorado o reverso 
da medalha para a existência da 
posição dominante:

- A existência de posição dominan-
te, acompanhada de preço acima 
do normal, atrai a entrada de novos 
players, que fazendo um preço 
competitivo, exploram a vulnera-
bilidade da empresa dominante, 
que tem que defender a totalidade 
da sua quota de mercado ao preço 
supranormal.

- A posição dominante também 
gera o desagrado dos clientes 
quando se apercebem que pagam 
preço supranormal, por não terem 
alternativa.

Estou certo que na vossa experiên-
cia encontraram outros exemplos 
de empresas em posição dominante.
Convido-vos a reflectir sobre o tra-
jecto que essas empresas tiveram. 
Será provavelmente um exercício 
interessante.

Lembrem-se que a concorrência 
à posição dominante não ocorre 
só pelos novos players entrantes. 
Há casos em que é assegurada por 
produtos concorrentes.

Harvard University
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CELSO FOELKEL

Os Limites do Branco
do Papel Branco

Sócio n.º 842

ARTIGOS DE OPINIÃO

para a produção de pastas mecânicas, pois as pastas obti-
das eram mais adequadas em cor para a produção direta 
de papéis de imprensa. 

Ao longo do desenvolvimento da tecnologia de produ-
ção de pastas celulósicas foram surgindo processos de 
alvejamento (simples aplicação de oxidantes como os 
peróxidos, ou de redutores como os ditionitos); e depois, 
processos de branqueamento em sequências com múl-
tiplos estágios. A cor branca da celulose passou então a 
ser repassada aos fabricantes de papel e aos consumido-
res finais dos mercados. Houve uma adaptação e uma 
acomodação em se trabalhar com celuloses e papéis 
cada vez mais brancos.

Paralelamente ao branqueamento, surgiram tecnolo-
gias mais eficientes para reduzir a contaminação das 
pastas celulósicas e das massas fibrosas de fabricação do 
papel. Inúmeros contaminantes usuais, como feixes de 
fibras (shives), partículas de carvão, de ferrugem, pitch 
e plástico passaram a ser mais efetiva e eficientemente 
removidas do processo. 

A qualidade dos papéis foi sendo gradual e significati-
vamente melhorada também em termos de formação, 
estabilidade dimensional, lisura, opacidade, absorção, 
volume específico aparente, resistência, rigidez, alvura, 
brancura e outras características importantes relacio-
nadas ao seu uso.

A propriedade alvura não é claramente uma expressão 
do nível de branco da celulose ou do papel, mas se rela-
ciona com ele. Trata-se de uma medição fácil de ser rea-
lizada e representa a percentagem refletida da luz a um 
determinado comprimento de onda (457 nm) que incide 
sobre um objeto de papel ou celulose.

Até a década dos anos 1960’s, os papéis brancos de me-
lhor qualidade eram produzidos a partir de pastas ce-
lulósicas obtidas por processos químicos, como o sulfito

O branco é uma das cores preferidas pelo ser humano. 
Ele está associado a valores permanentes da humanidade 
como paz, pureza, limpeza, honestidade e até divindades. 

Por incrível que possa parecer, o branco não é uma cor 
única, mas sim uma cor obtida pela composição agrega-
da de todas as sete cores do espectro da luz visível. Quan-
do um objeto for iluminado pela luz, se ele nos responder 
como sendo branco, terá a “cor da luz” ou máxima clare-
za. Isso significa que o corpo desse objeto estará refletin-
do todas as cores do espectro visível, sem absorver ne-
nhuma delas. Por essa razão, não é fácil se produzir a cor 
branca, pois qualquer mínima absorção de alguma cor 
(ou diversas cores) já dará uma alteração no branco, que 
pode ficar um branco ligeiramente amarelado, esverdea-
do, azulado, avermelhado, alaranjado, acinzentado, etc.

A fabricação de produtos de cor branca pela indústria 
exige muita ciência e muita tecnologia e também custos 
diferenciados. Em geral, os principais produtos brancos 
são tintas, papéis, plásticos, tecidos, compósitos, etc.

A presença de qualquer tipo de contaminante nesses 
produtos brancos pode implicar no aparecimento de 
pintas coloridas ou como uma tonalidade diferente do 
branco, contaminando assim a cor pura. Portanto, para 
se produzir o branco há que se trabalhar com matérias
-primas absolutamente puras, limpas e muito bem con-
troladas e especificadas.

O papel, quando da época de sua invenção, e até mesmo 
recentemente (início do século XX), não era definitiva-
mente tão branco como os papéis brancos dos dias de 
hoje. Em épocas passadas, o papel branco dependia mui-
to da cor da matéria-prima fibrosa utilizada. No caso dos 
papéis jornais, que possuem até hoje grandes propor-
ções de pastas de alto rendimento, a cor da madeira che-
gava a ser importante fator de especificação na produ-
ção dessas pastas. Madeiras mais claras como o álamo, 
os pinheiros e o salgueiro mostravam-se preferenciais
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mento também se tornaram maiores por uso de mais 
estágios e equipamentos para branquear, lavar, depurar 
e produzir agentes químicos no branqueamento. Evi-
dentemente, é mais do que óbvio que as dificuldades e 
custos para se produzir atualmente celuloses químicas 
com alvuras entre 90 e 92% ISO são maiores do que para 
alvuras entre 87 a 89%. Mais caro sairá também para se 
produzir os papéis super-brancos. 

A grande verdade é que não são os cidadãos comuns que 
usam o papel no final da rede de valor do papel que estão 
pedindo essas elevadas alvuras e brancuras. As pessoas 
não necessitam de branco total em seus papéis sanitá-
rios, papel de escrever, papéis de embalagem, jornais, etc. 
A maioria das pessoas está mais preocupada com as pro-
priedades específicas relacionadas ao uso de cada tipo de 
papel e não com sua alvura. As pessoas desejam limpeza, 
absorção, filtração, qualidade gráfica, rigidez, resistência 
à umidade, estabilidade dimensional, permanência, etc. 

Por essa razão, acredito que já está mais do que no mo-
mento de se redefinirem os limites do branco nas celu-
loses e nos papéis, até mesmo para melhorar a sustenta-
bilidade desses nossos produtos e melhorar o consumo 
consciente pelos cidadãos e pelas nossas próprias fábri-
cas de celulose e de papel. As economias de insumos e os 
menores impactos ambientais representarão ganhos em 
custos e preços para os cidadãos e mais elevados níveis 
de sustentabilidade. 

Certamente, deverão continuar existindo papéis onde o 
branco mais branco continuará sendo demandado, mas 
isso só aconteceria em produções limitadas e específi-
cas para atendimento dessas exigências em qualidades 
e quantidades.

Muitos fabricantes de celulose de mercado se sentem 
mais confortáveis e seguros fabricando produtos super
-alvos, pois conseguem assim manter seus produtos com 
alvura adequada por mais tempo após serem fabricados, 
frente ao fenômeno de reversão de alvura que sempre 
acontece. Em minha opinião, o que se deveria focar em 
termos de inovações (via pesquisa tecnológica) seria isso 
sim buscar mecanismos de estabilização da alvura ob-
tida ao final do branqueamento e não de simplesmente 
se aumentar a alvura a níveis elevadíssimos para não se 
correr o risco dela cair a valores perigosos na comercia-
lização ou utilização tardia do produto celulósico.

Existem muitas oportunidades para que o mercado con-
sumidor possa utilizar papéis menos brancos na sua 
rotina diária. Muitos consumidores já estão se acostu-
mando com isso, frente à oferta de papéis produzidos 
com fibras recicladas obtidas pela reciclagem do papel 
branco.  

e o sulfato (kraft). O branqueamento dessas pastas per-
mitia atingir adequados níveis de alvura e a reversão 
da mesma era bem menor do que a que se obtinha em 
pastas de alto rendimento. As outrora famosas pastas 
celulósicas sulfito eram definitivamente mais fáceis de 
serem branqueadas do que as polpas kraft e resultavam 
em matérias-primas bastante desejadas para a pro-
dução de papéis brancos de maior qualidade. O bran-
queamento na época era simples, com poucos estágios 
e baseado apenas em poucos produtos químicos como 
cloro molecular, soda cáustica, peróxidos e hipocloritos. 
Em função disso, os níveis usuais de alvura que se obti-
nham em celuloses branqueadas eram de 80 a 84% ISO 
para celuloses kraft e 84 a 88% para celuloses sulfito. 

As décadas dos anos 1980 e 1990 foram muito ricas em 
desenvolvimentos dos processos de branqueamento 
das celuloses químicas. O dióxido de cloro surgiu de for-
ma expressiva, e logo depois, a deslignificação com oxi-
gênio e a extração oxidativa colaboraram para ganhos 
fantásticos nas alvuras e na estabilidade dessas alvuras 
em pastas celulósicas químicas (entre 90 a 92% ISO).          

Com as pastas celulósicas muito limpas e alvas, o pa-
peleiro conseguiu produzir papéis com elevadíssimos 
níveis de alvura, brancura e mínimos níveis de con-
taminantes (pintas) e reversão de cor. As tecnologias 
papeleiras também evoluíram e os papéis se tornaram 
mais uniformes, melhores formados e mais adequados 
às tecnologias dos usuários intermediários do papel 
(gráficas, convertedores, etc.).

A intensa competição entre os fabricantes de papéis 
brancos e de celuloses branqueadas de mercado acabou 
por resultar em tipos de papéis os mais brancos possí-
veis, mesmo quando essa propriedade não esteja sendo 
necessária.  É o caso de: papéis tissue, papéis filtros, pa-
péis impressos rotineiros, papéis em formato para uso 
em escritórios, papéis coloridos, etc. Outro evento que 
ainda aconteceu nessa busca do “branco mais branco” 
foi a adição de doses elevadas de alvejantes óticos na 
fabricação de muitos tipos de papéis, tentando tornar o 
branco em um tipo de “branco total”. Isso foi feito muito 
mais em função da competição entre fabricantes do que 
de uma demanda dos consumidores que compram os 
papéis no final da rede de valor.

Evidentemente, todas essas inovações técnicas para 
produção do branco total acabaram trazendo impactos 
adicionais no ciclo de vida do papel branco, tais como: 
aumento nos consumos de reagentes químicos, água e 
energia; redução de rendimentos; aumento das cargas 
poluentes hídricas (DQO, DQO recalcitrante, DBO) e de 
geração de resíduos sólidos (lodos orgânicos). Os inves-
timentos nas plantas químicas e plantas de branquea-
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Algumas empresas produtoras de papéis e celuloses de 
mercado já perceberam essas oportunidades e estão 
criando alternativas de produtos em seus portfólios. 
Isso tem acontecido principalmente na Ásia, com refle-
xos globais, tanto na produção das celuloses de merca-
do para atender produtores de papel desse continente, 
como de papéis asiáticos que estejam sendo comerciali-
zados globalmente, inclusive na Europa. 

Por outro lado, os fabricantes integrados de papel terão 
oportunidades tipicamente “tailor made” para produzir 
o papel branco, adequando suas linhas de produção de

Hoje, nas organizações e na vida pessoal dificilmente 
temos tempo para fazer o que pretendemos. O número 
de atividades e solicitações tende a ser sempre superior 
à nossa capacidade de resposta, dando lugar a uma per-
manente tensão entre o que fizemos e o que devíamos 
ter feito. A isto chama-se stress e é um dos maiores pro-
blemas que enfrentamos no dia-a-dia, gerando um des-
conforto que nos impossibilita de descansar e recuperar 
energia, até ao ponto em que a doença se torna evidente 
e a rotura acontece, paralisando-nos e tornando-nos in-
disponíveis para o que quer que seja. 

O burnout é um flagelo que atravessa todas as pro-
fissões, principalmente aquelas em que a urgência se 
sobrepõe à importância, em contextos de falta de re-
conhecimento e de realização pessoal. Existem vários 
níveis de burnout e diferentes fatores que estão na sua 
origem, mas geralmente esta situação extrema acontece 
em contexto laboral, como proficuamente explicado em 
vários estudos que têm vindo a ser efetuados desde que 
o conceito foi lançado em princípios do ano de 1970 pelo 
psicanalista americano Freudenberger.

A nossa relação com o tempo tem sofrido alterações 
muito significativas nos últimos anos. O surgimento da 
internet possibilitou que a informação viaje de uma for-
ma quase instantânea, fazendo com que as nossas caixas

celulose às especificações desses papeis brancos, confor-
me os níveis de alvura e brancura a fabricar.

É hora de mudar e se definirem novos limites e especi-
ficações para o branco: as oportunidades estão ai, quem 
sair na frente colherá frutos primeiro. A sociedade e o 
meio ambiente agradecerão as inovações em tecnolo-
gias e em produtos. Concomitantemente, os compromis-
sos com o nosso futuro comum serão compartilhados 
entre produtores e usuários do papel. Definitivamente, 
um ganha-ganha nessa rede de valor.

de mail estejam permanentemente sobrecarregadas 
com pedidos de resposta ou com informação para nosso 
conhecimento. Esta pressão aumentou ainda mais com 
a possibilidade de andarmos com os mails em perma-
nência nos nossos telemóveis, acompanhando-nos para 
onde quer que nos desloquemos. E se a resposta não for 
imediata, usam-se as SMS ou o Whatsapp. Perdemos o 
controle sobre o tempo e passámos a ser controlados 
pelo tempo, não restando tempo para a vida pessoal e 
muitas vezes para descansar. 

Este é um problema na maior parte das organizações, 
principalmente naquelas em que o nível de atividade 
aumentou exponencialmente face aos desafios da com-
petitividade e à velocidade dos acontecimentos: tempo 
é dinheiro. Isto tem feito com que hoje há muito mais 
trabalho que tem que ser executado de uma forma mais 
rápida, pelo mesmo número de pessoas (e em muitos ca-
sos menos pessoas) do que anteriormente, o que leva a 
uma sobrecarga elevada sobre os trabalhadores, geran-
do fenómenos de desmotivação.  

A gestão do tempo é sem dúvida um dos maiores desafios 
dos tempos modernos. Geralmente coloca-se nas pessoas 
a responsabilidade por saber gerir o seu tempo, separan-
do as suas tarefas de acordo com a urgência e importân-
cia, delegando e sabendo dizer não. Teoricamente estes

CARLOS BRÁS

O tempo, um recurso
cada vez mais escasso

Sócio n.º 474
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There are broadly speaking two types of problems. 
There are straightforward issues such as an item of 
equipment that is broken or malfunctioning and needs 
to be fixed. The only “human issue” is finding the right 
“human” to do the fixing. There are however a whole 
range of problems where cultural issues, misinforma-
tion, misunderstanding, ambition, rivalry, jealousy and 
even malicious intent can get involved. In these cases 
the technical and human aspects of a problem become 
intertwined and sometimes indistinguishable.

We also have to understand our own motivations as 
well as the motivations of others to truly control this 
sort of situation. This first example is drawn from the 
author´s experience. With hindsight it was an incredi-
bly simple case but still there is a lesson in psychology…

A newsprint producer had a situation where a print 
house started complaining about “low paper friction”. 
The friction brakes on the printing press unwind stand 
had become more sensitive than previously resulting 
in tension control problems. The paper producer’s re-
sponse was a very comprehensive and thorough inves-
tigation into all aspects of paper friction. Benchmark-
ing measurements were made; historical samples were

conceitos podem ajudar na organização do nosso tem-
po, mas a realidade normalmente sobrepõe-se às boas 
intenções e com grande facilidade se está novamente no 
patamar de se ser escravo do tempo. 

Se percebermos que as novas gerações querem, em ge-
ral, dedicar uma boa parte do seu tempo ao lazer e à sua 
vida pessoal, gerindo o seu tempo de forma mais flexí-
vel, é importante que se pensem em novas formas de 
organização do trabalho. O trabalho em casa, trabalho a 
tempo parcial, recursos dedicados a diferentes tipos de 
atividade, rotatividade das pessoas entre diferentes ati-
vidades e funções, esquema de benefícios que contem-
plem a possibilidade de mais férias, dimensionamento

compared with the troublesome period – but all to no 
avail as no significant differences could be found that 
would relate to the issue in hand. In fact the problem 
had been correctly diagnosed by the print house. There 
had been a change in friction between the paper and the 
brake bands; just that the problem was not with the pa-
per. The material of the brake bands had been changed! 
The printer had indulged in that all too human tenden-
cy to “blame the other party” without thinking of their 
own (rather obvious) potential for liability. Despite the 
simplicity of the issue the lessons can be generalized…

When a problem arises a dispassionate and systematic 
procedure of reviewing all the possible causes needs to 
be made. Often this takes more than one party as one 
party may not appreciate all the issues involved. The re-
sulting hypotheses are then individually studied which 
may mean dividing the work load between supplier 
and customer. The very human tendency to leap to con-
clusions that a cause is clearly someone else’s responsi-
bility should be resisted.

Usually a problem arises from a change in state from ac-
ceptable to unacceptable. It is however possible that the 
trigger for this change in state is not technical but one

folgado das equipas, programas que ajudem as pessoas 
a ter uma vida mais saudável, são algumas das soluções 
para que as pessoas se tornem mais felizes e mais produ-
tivas. Ganham os acionistas e ganham os trabalhadores.

A sustentabilidade das empresas também se joga na sua 
capacidade de atrair bons talentos e de os manter. Aque-
las que o consigam fazer da melhor forma sairão vence-
doras. As que não encararem este desafio de uma forma 
inteligente e se mantenham agarradas aos tradicionais 
modelos de trabalho, mantendo uma pressão para além 
do razoável sobre os seus trabalhadores, terão dificulda-
des em sobreviver num futuro em que o tempo tenderá 
a andar cada vez mais depressa.

MICHAEL ODELL

The Human Side
of Problem Solving

Sócio n.º 951
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of perception. Hence we have the adage that “the per-
ception is the reality”. There are so many ways for 
human psychology to get mixed up in the interaction 
with technical problems that there is no point in trying 
to define them all and offer point by point formulae to 
handle them. A better approach is simply to maintain 
an awareness of the issue and encourage the reader to 
consider in each case what might be involved. One pret-
ty big step in raising awareness is to be able to mentally 
transport yourself to consider the other parties point of 
view and thus their motivation.  This following real life 
example was technically complex but on reflection it 
only became a problem because neither party took the 
step of considering the other´s point of view…
A customer had a quality problem arising from a ma-
chine rebuild. The supplier analyzed the issue and re-
sponded that there was no problem as the values were 
within normal range. This blunt (albeit well inten-
tioned) assessment ended up being confrontational to

the point of being antagonistic since the customers in-
ternal assessment was that this quality issue was poor-
er than before rebuild. The supplier failed to appreciate 
the customer’s assessment and the internal pressures 
that resulted from this. Conversely the customer failed 
to appreciate that in a more global sense the magnitude 
of the issue was still within acceptable limits. This situ-
ation should have been resolved by the supplier appre-
ciating the customer’s point of view and endeavouring 
to assist resolving it. Conversely the customer should 
have been more dispassionate about the magnitude of 
the problem and the consequences in the market. Sadly 
this particular case got out of control on two levels. The 
technical people on both sides ended up in unnecessary 
conflict and their managers failed to take steps to pre-
vent that dispute escalating.

In theory there is no difference between theory and 
practice. In practice there is.

MIGUEL SANCHES

Papel – Também
uma tecnologia imersiva

Sócio n.º 1142

Atualmente ouvimos falar quase diariamente em tec-
nologias imersivas como as cada vez mais populares 
tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual. 
Estas técnicas começam a transformar a forma como os 
utilizadores interagem em determinados contextos e 
com determinados objetos, e poderão, num futuro a cur-
to prazo, alterar também a forma como interagimos en-
tre nós. Mas que papel tem o suporte de impressão papel 
no meio desta alteração de comportamento?

Muitas das aplicações reais destas tecnologias imersi-
vas continuam a precisar de um suporte impresso para, 
pelo menos, despoletar a experiência interativa de que 
o utilizador vai disfrutar, ou mesmo para garantir uma 
experiência mais intensa. E é aqui que, em particular as 
empresas do setor da comunicação, design e produção 
gráfica, deverão estar atentas e tentar encontrar um 
posicionamento de mercado de forma a aproveitar da 
melhor forma possível o crescimento acentuado da uti-
lização destas tecnologias. O produto gráfico em si – o seu

suporte, a tecnologia de impressão e/ou acabamento – 
não é muito diferente nem mais exigente. A capacidade
atual da industria papeleira e transformadora do papel 
pode desenvolver produtos inovadores que acrescen-
tem valor ao cliente final, tendo para isso “apenas” de 
completar a sua oferta. Ao produto em papel impresso 
teremos de ter a capacidade de oferecer adicionalmente 
algo diferenciador, interativo, imersivo, garantindo des-
sa forma uma maior notoriedade ao produto final.

São já muitos os exemplos de produtos impressos a apro-
veitar esta possibilidade de interação e criação de uma 
experiência única com o utilizador. Um dos mais recentes 
foi apresentado no passado mês de abril pela Nintendo. 
Esta gigante multinacional das consolas de jogos, criou o 
conceito Nintendo LABO onde propõe aos seus utilizado-
res a possibilidade de, a partir de um plano impresso em 
cartão, construir um jogo interativo. A ação desenrola-se 
sempre por utilização dos materiais em cartão que se tra-
duzem em movimentos ou ações visualizadas no contexto
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do jogo ou atividade multimédia. E se pensa que o facto de 
a base de interação ser o papel / cartão pode ser limitador, 
há já exemplos de pianos, robots, motas e canas de pesca 
que são construídos para se poder jogar com esta consola.
(https://www.youtube.com/watch?v=P3Bd3HUMkyU)

Outro exemplo que recorre ao suporte papel para poder 
proporcionar ao utilizador uma experiência diferente foi 
o apresentado pela campanha GOL da McDonalds para o 
mundial de futebol do Brasil. As embalagens de batatas 
fritas, com motivos específicos para este evento, permi-
tiam, em conjunto com uma aplicação para telemóvel, 
que o utilizador pudesse jogar vários jogos que utilizam 
a tecnologia de realidade aumentada. Dependendo do 
grafismo na embalagem podemos ter acesso a diferentes 
jogos e assim tornar o objeto impresso num objeto de co-
leção. A utilização desta embalagem é obrigatória sempre 
que queremos utilizar a aplicação interativa.
(https://vimeo.com/97975668)

E como último exemplo mostro de que forma se pode 
reinventar uma atividade que qualquer criança, ou 
mesmo adulto, gosta de realizar. Falo dos livros de colo-
rir onde cada um pode dar asas à sua imaginação e criar 
cenários dignos de um conto. A empresa colAR tornou 
esta experiência mais interativa, transformando os ob-
jetos e/ou figuras presentes nestes livros em imagens 
“reais”, tal como foram previamente pintadas. Utilizando 
mais uma vez uma aplicação específica baseada na tec-
nologia de realidade aumentada, é possível dar vida a 
figuras que fazem parte do nosso imaginário e persona-
lizadas por quem utilizou o objeto impresso.
(https://www.youtube.com/watch?v=EGMjsYHD7Ak)

Mas estas são apenas algumas das ideias que podem uti-
lizar o papel como elemento diferenciador e, ao mesmo 
tempo, interativo ou imersivo, transformando por com-
pleto a experiência que cada utilizador tem com o supor-
te impresso. Resta à industria produtora, transformado-
ra e de comunicação aproveitar o melhor de cada uma 
das tecnologias agora disponíveis para propor soluções 
que possam acrescentar valor aos seus clientes.

Nintendo LABO

Livros de colorir da empresa colAR

GOL da McDonalds

qrcode_nintendo-labo

qrcode_mcdonalds-gol

qrcode_colAR
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No artigo que escrevi para a Info Tecnicelpa. 53, de De-
zembro de 2017, debrucei-me sobre a China e a imagem 
por vezes distorcida que temos, no Ocidente, do que 
realmente se está a passar naquele país.

Antes de rumar ao outro extremo da Rota da Seda, a 
Turquia, não gostaria de deixar de sublinhar o recente 
ataque dos Indonésios aos ativos Brasileiros. Primeiro 
a compra da Eldorado pela APP (Asia Pulp and Paper), 
através da sucursal Canadiana Paper Excellence , de-
pois a tentativa, sem sucesso, de compra da Fíbria, pela 
mesma APP e, finalmente a notícia de que a APRIL terá 
entrado em negociações exclusivas para a compra da 
Lwarcel. Tanto a APP como a APRIL são colossos Indo-
nésios, detidos por famílias de origem Chinesa e que têm 
comportamentos pouco habituais no nosso mercado. A 
principal razão para este investimento Indonésio será a 
falta de madeira, no país de origem, e a necessidade de 
encontrarem um país onde esse problema não existe, o 
Brasil. Para aqueles que estão no mercado da pasta (pa-
peleira ou solúvel) é altura de monitorar muito bem a 
atividade destes novos players.

Voltando à Rota da Seda e agora à Turquia, quero par-
tilhar com os leitores algum do conhecimento que fui 
adquirindo sobre este País. O Grupo ALTRI vende para 
o mercado Turco pasta papeleira e lignossulfunato, este 
último um produto da crescente transformação da Cai-
ma em Biorrefinaria.

Quanto ao mercado da pasta, convém referir que não há 
produção de pasta de papel na Turquia basicamente, por 
não haver madeira. Note-se que mesmo a indústria de 
aglomerados importa alguma da madeira que consome. 
O mercado Turco de pasta é de cerca de 2 milhões de to-
neladas, quase igualmente dividida entre fibra curta e 
fibra longa. Os grandes fornecedores de fibra curta são 
os Brasileiros e os de fibra longa os Norte Americanos.

Um dos setores mais dinâmicos é o do Tissue e de produ-
tos de higiene, o que significa que uma parte importante 
da fibra longa comprada aos Estados Unidos é de facto 
pasta fluff, utilizada para a produção de fraldas, pensos 
higiénicos, etc. É curioso verificar que o mercado de pro-
dutos transformados é para além da Turquia, os países 
Árabes vizinhos, a Bulgária e os Balcãs (Bósnia, etc ) e o 
Norte de Africa. Em resumo, o antigo Império Otomano, 
que é o título deste artigo. Os Turcos exportam também 
bobines de papel Tissue e aqui é curioso verificar que o 
Reino Unido é o principal mercado, seguido de Israel e 
do conjunto de países próximos, nomeadamente o Irão. 
Já estamos a imaginar quem em Portugal tenha pensa-
do… por que razão a pasta vai para a Turquia, que pro-
duz as bobinas e as vende no Reino Unido. Então não 
será mais competitivo fazer logo as bobinas em Portugal 
e exporta-las para Inglaterra? Parece óbvio, sobretudo 
antes do Brexit !!!

Não queria terminar sem falar da dinâmica empresarial 
Turca. Numa das minhas primeiras visitas encontrei-
me com um industrial Turco que tinha encomendado 
três máquinas de papel tissue de 60 000 toneladas cada. 
Uma para instalar na Turquia, outra no Irão e a terceira 
na Rússia. Palavras para quê!

Para terminar e porque tem passado um pouco desper-
cebido, mas é relevante para o nosso Sector, a venda das 
Operações Portuárias do Grupo Mota, fez com que uma 
empresa Turca, a Yilport , passasse a ser um dos maiores 
operador portuário em Portugal.

A. DOLORES FERREIRA

O império otomano

Sócio n.º 355
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Apesar de Portugal ser um país de dimensão reduzida, do 
ponto de vista de um técnico do sector de pasta e papel, o 
mesmo não deixa de ser quase um “parque de diversões” 
tal é a diversidade de tecnologia instalada em quase to-
das as áreas processuais de produção de pasta e papel. 
De facto, no parque de fábricas do sector é possível en-
contrar os diversos tipos de cozimento, equipamentos de 
lavagem, soluções de crivagem, tipos de deslenhificação, 
estágios de branqueamento e diferentes tecnologias nas 
áreas de recuperação e energia, no que diz respeito à pro-
dução de pasta, assim como apresenta uma enorme va-
riedade de tecnologias na produção de papel do tissue à 
embalagem passando pelo sector da impressão e escrita.

A realidade apresentada reflecte, obviamente, uma já 
longa tradição do sector com um historial de apostas 
bem sucedidas, e a visão e capacidade técnica de muitos 
que a Tecnicelpa e o Eng.º Gil Mata têm nos ajudado a 
recordar nas páginas desta revista. Tradição que ainda 
hoje se mantém e cujo resultado é sem dúvida um sector 
nacional de sucesso com elevada vitalidade e interna-
cionalizado através da presença dos seus produtos prati-
camente em todo o globo.

No entanto, trabalhando na área técnica, é difícil não 
refletir porque é que actualmente a engenharia proces-
sual, projecto e consultoria técnica para este sector não 
assumiu uma presença internacional estruturada nem se 
firmaram empresas destas áreas, pelo menos, no pano-
rama nacional e ibérico. Recorrendo, uma vez mais, aos 
escritos do Eng.º Gil Mata nestas páginas é possível ain-
da verificar que, num passado muito menos globalizado, a 
presença de técnicos portugueses em projectos internacio-
nais foi uma realidade que, no entanto, não evoluiu para 
uma forma estruturada (empresas de engenharia, consul-
toria ou fornecedoras de equipamento, por exemplo). 

Por outro lado, internamente, a maior parte destas neces-
sidades do sector têm sido supridas recorrendo a empresas 
internacionais (com forte presença escandinava) com afir-

mação e presença a nível global de elevado nível técnico 
e que nos têm ajudado a trilhar este caminho de sucesso.

Os motivos serão claramente de diferente natureza, po-
líticos/ económicos ou simplesmente de oportunidade, 
e haverá pessoas com maior experiência para historica-
mente os identificar. No entanto, poder-se-á identificar 
alguns dos factores:
› A dimensão regional, quando comparada com a situa-
ção escandinava embora no espaço ibérico seria um fac-
tor minorado;
› A inexistência de indústria de equipamento que per-
mitiria a influência e conhecimento profundo das solu-
ções tecnológicas efetivamente instaladas;
› A boa prática de internalização, nas empresas produto-
ras nacionais, da área técnica absorvendo e capitalizan-
do o “know-how”.

No entanto, não poderá ser evocada a falta de técnicos e 
engenheiros competentes e experientes como um motivo 
para que não tenha ocorrido uma afirmação estruturada 
da engenharia nacional deste sector em outras geogra-
fias, mesmo naquelas em que há proximidade linguística.

De facto, para além do trabalho realizado internamente 
nas empresas do sector, existem vários exemplos de téc-
nicos portugueses formados nas nossas Universidades 
e empresas que desenvolvem ou desenvolveram traba-
lho de sucesso no estrangeiro em áreas que vão desde a 
investigação até à indústria de equipamento, passando 
por áreas como a consultoria técnica ou produção de 
químicos e aditivos para o sector.

Por último, gostaria de esclarecer que o intuito desta re-
flexão não é o de um lamento ou de algum “complexo na-
cional de inferioridade” mas sim a conclusão de que uma 
das condições necessárias para o desenvolvimento destas 
áreas, fora das empresas produtoras, está satisfeita, isto é, 
existe competência e experiência dos técnicos nacionais 
deste sector e, sendo assim, então porque não?

LUÍS MACHADO

“…e porque não?”

Sócio n.º 754
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Fluxos Logísticos OBOR (One Belt One Road)

OBOR (One Belt, One Road), The Belt and Road Initiative 
ou Silk Road Economic Belt ou Maritime Silk Road, são 
algumas das várias designações para a grande iniciativa 
chinesa da era moderna, que prevê investimentos sig-
nificativos numa rede de infraestruturas e serviços que 
ligarão, por terra e por mar, a China à Europa, África, 
Mediterrâneo e ao Atlântico, contemplando uma rede de 
portos, estradas, caminhos de ferro, oleodutos e gasodutos, 

centrais elétricas e outros projetos de desenvolvimento 
de infraestruturas entre as regiões.

O OBOR, apresentado pelo presidente da China, XI 
Jinping, em 2013, traduz-se em duas (2) semi-iniciativas, 
díspares mas complementares: a Silk Route Economic 
Belt (SREB), a iniciativa de longo alcance por via terres-
tre, e a Maritime Silk Road (MSR),

GONÇALO VIEIRA

Estratégia Logística da CHINA 
ONE BELT – ONE ROAD 

Posicionamento de Portugal 

Sócio n.º 1024
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Esta grande iniciativa Chinesa, OBOR, é, de forma simpli-
ficada, o retomar dos percursos da ex. Rota de Seda que 
foram estabelecidos a partir do 8º milénio A.C. e eram 
rotas interligadas desde a Ásia, através do Oriente, para 
a Europa usadas pelo comércio da seda e de outras mer-
cadorias, através de caravanas e embarcações, até à des-
coberta do caminho marítimo para a India no séc. XV.

Esta iniciativa, num contexto geopolítico em que os EUA 
rompem com os diversos tratados e elevam o protecio-
nismo da sua economia, demonstra ideias de abertura/
cooperação e reposiciona a China no mapa do mundo, 
reforçando o seu poder e criando uma “esfera” de in-
fluência geopolítica e geoeconómica, na Ásia, África e 
posteriormente Europa, muito importante.

adamente em África e na Ásia Central (desenvolvimen-
to de infraestruturas e serviços), estando a China cada 
vez mais ligada aos seus “vizinhos” Asiáticos, a África e à 
Europa, quer pela via marítima quer pela terrestre, em 
particular por ferrovia, através de novos serviços com 
o centro da Europa (Alemanha, o Reino Unido, a França, 
a Itália e até Espanha, via Madrid), sendo esta via ferro-
viária mais competitiva que a aérea e mais rápida que a 
marítima.

O projeto é gigantesco e os investimentos 
previstos, assim como as fontes 
de financiamento, são a melhor 

demonstração disso mesmo !

De acordo com o plano inicial e atual de projeto, Portugal, 
pelo facto de as entidades competentes não terem dado 
a devida importância e este projeto no seu início, está 
fora deste projeto logístico de escala global, o que é mui-
to preocupante e de um enorme risco estratégico para o 
país, devido à não captação de investimento industrial 
proveniente da China por se perder, uma, ou melhor, a 
oportunidade de investimento no setor portuário e com 
isso captar novos tráfegos, mais meios disponíveis para 
exportação e maior concorrência no transporte maríti-
mo, em complementaridade com o ferroviário.  

Para melhor clarificar, geograficamente as rotas terres-
tres e marítimas da iniciativa, conforme demonstrado 
no mapa inicial, deixam Portugal numa posição desfa-
vorável, pelo posicionamento na extremidade a Oci-
dente da Europa – e, por conseguinte, fora das rotas que 
ligarão a China aos grandes centros económicos e po-
pulacionais do Velho Continente. Na ligação da China à 
Europa, a via ferroviária tem entrada física pela Europa 
de Leste e a rota marítima parece indicar que o melhor 
acesso ao centro económico da Europa é pelos portos 
do Mediterrâneo (em particular do Adriático) e da faixa 
Antuérpia-Roterdão-Amesterdão.

Apenas recentemente e através da Ministra do Mar, Sra. 
Eng.ª Ana Paula Vitorino, foi dada importância e este 
projeto, tendo sido já desenvolvidos encontros Bilaterais 
entre ambos os países, para incluir Portugal e mais con-
cretamente o porto de Sines, porto da Europa mais perto 
do canal do Panamá”, nos fluxos desta iniciativa da “Rota 
da Seda”, quer por via marítima (porto de Sines) quer por 
via ferroviária, via ligação Sines – Madrid.

Este projeto é fundamental para Portugal, quer numa 
vertente de investimento Industrial Chinês (com im-
portação de matérias-primas e componentes e expor-
tação de produtos globais), na Economia do Mar e no 
setor portuário, onde o novo Terminal Vasco da Gama 
a construir no porto de Sines pode ser crucial, quer de

Para este projeto, iniciado em 2013, que abrange cerca 
de 65 países, 4.400 milhões de pessoas (cerca de 60% da 
população mundial) e 30% da riqueza mundial, foi cons-
tituído, em 2014, um fundo “Rota da Seda” com cerca de 
€ 35,3 mil milhões tendo posteriormente sido decidido, 
num fórum realizado em Pequim no qual participaram 
lideres de 29 Países, responsáveis da ONU, FMI e Banco 
Mundial, adicionar mais € 13 mil milhões, garantindo 
também ajuda nos próximos anos no valor de € 8 mil 
milhões, a países e organizações internacionais que ma-
nifestassem interesse em participar neste projeto.

Se num primeiro momento, quando a China apresentou 
este projeto, este foi visto com desconfiança, pelo vasto 
e dispendioso montante de investimento, com o passar 
do tempo as opiniões generalizadas mudaram e todos os 
países envolvidos, e não só, passaram a ver este proje-
to como uma oportunidade-realidade, querendo todos 
participar e obter o máximo proveito do mesmo. Apesar 
de alguma preocupação manifestada pelo Japão, Coreia 
do Norte e Sul com esta política “generosa” da China 
(provavelmente algum receio de também estratégia 
militar da China), a principal oposição a esta iniciativa 
veio da India, que se opôs ao Corredor Económico China 
/ Paquistão, que atravessa um território em Caxemira 
reclamado pelos indianos.

Se ainda existissem dúvidas que este “gigantesco” proje-
to não saía do papel, a verdade é que já está no terreno, 
com projetos na ordem de um (1) bilião de dólares, nome-

Posicionamento de Portugal neste projeto?
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ARTIGOS TÉCNICOS

actualmente 26% da cobertura 
florestal (ICNF 2013). O crescimento 
em área do eucalipto em Portugal 
deveu-se a razões tecnológicas e 
económico-sociais, designadamen-
te, à elevada qualidade da madeira 
de E. globulus para pasta, ao poten-
cial florestal que exibe em muitas 
regiões do país e às possibilidades 
de intensificação do cultivo, através 
de silvicultura e melhoramento 
genético (Alves et al 2007).

Eucalyptus globulus, nativo da 
Austrália, é uma das espécies flo-
restais plantadas mais importantes 
em todo o mundo (Potts et al 2004). 
Foi introduzida em Portugal em 
meados do século XIX e, cerca de 
um século depois, dá-se a sua gene-
ralização pelo país, em resultado do 
desenvolvimento da indústria da 
pasta e do papel (Alves et al 2007).  
Desde então, a espécie E. globulus 
tem tido um papel fundamental na 
economia nacional, representando

A área de atual ocupação de E. 
globulus em Portugal resulta, por-
tanto, da preferência dada a esta 
espécie para plantação, dada a sua 
importância económica e o seu de-
sempenho comparativamente com 
outras espécies florestais. O facto de 
o eucalipto estar bem adaptado a 
grande parte das condições de clima 
e solo do país e de evidenciar uma 
ampla distribuição em território 
nacional é muitas vezes confundido 
com um eventual comportamento

O Eucalipto é uma espécie invasora?

Combater mitos e equívocos - A sustentabilidade
das plantações de eucalipto em portugal

investimento ferroviário, por permitir uma ainda maior 
otimização do corredor ferroviário Sul que vai ligar os por-
tos nacionais do sul (Lisboa, Setúbal e principalmente Si-
nes), a Madrid, com ligação posterior ao centro da Europa.  

Portugal tem de conseguir integrar este mega-projeto 
(OBOR), desenvolvendo iniciativas com a China não 
apenas de transportes, mas também relacionadas com 
as energias renováveis, tecnologias para investigação

do mar, janela Única Logística (JUL), automação de ati-
vidades desenvolvidas nos portos marítimos, entre 
muitas outras oportunidades, como a Energia (China já 
criou um fundo Energético para atrair investimentos no 
valor cerca de € 17 mil milhões), não esquecendo que o 
Atlântico é estrategicamente importante para a China e 
o posicionamento das nossas ilhas dos Açores e Madei-
ra cruciais numa vertente não apenas económica mas 
também militar.

EUCALIPTO GLOBULUS:

› EXÓTICO, porque original de outras regiões do Globo, mas NÃO INVASOR pois não   
  se multiplica facilmente por si próprio invadindo áreas anexas aos povoamentos.
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além dos limites das plantações e a 
sua regeneração natural é esporádi-
ca, como é reportado para a Califór-
nia, África do Sul e Brasil (Rejmá-
nek e Richardson 2011, Silva et al 
2011, Callaham et al 2013). Para tal 
contribuem em grande medida ca-
racterísticas das suas sementes, que 
diferenciam os eucaliptos das espé-
cies florestais consideradas invaso-
ras: (1) as sementes possuem poucas 
reservas energéticas, o que limita a 
sua germinação e o desenvolvimen-
to das plântulas; (2) a germinação 
das sementes depende de condições 
internas e externas específicas, o 
que resulta em elevada mortalida-
de; e (3) a dispersão das sementes 
é fisicamente limitada, ocorrendo 
por gravidade e geralmente muito 
próximo da árvore que as originou 
(Richardson e Rejmánek 2011). 
Pode ainda acrescentar-se que, 
em Portugal, o eucalipto é atacado 
por diversas pragas e doenças, que 
afetam o seu vigor, sobrevivência e 
crescimento, dificultando o estabe-
lecimento da espécie na ausência de 
ações de controlo e de silvicultura 
(Evangelista e Valente, 2008).

Apesar das limitações da espécie E. 
globulus em colonizar novas áreas, 
podem encontrar-se zonas mais 
favoráveis ao seu estabelecimento 
natural como, por exemplo, as fai-
xas entre plantações de eucalipto e 
estradas (Catry et al 2015). Estas

invasor da espécie. Foi publicado 
um guia de campo que definiu o eu-
calipto nessa categoria (Marchante, 
2008), o que causou alguma perple-
xidade e suscitou novos estudos.

O risco de colonização de habitats 
naturais por espécies exóticas plan-
tadas constitui um tema ambiental 
em destaque nos últimos anos 
(Richardson 1998, Essl et al 2010,  
Richardson e Rejmánek 2011, Dodet 
e Collet 2012). No entanto, a investi-
gação  desenvolvida sobre este tema 
está essencialmente focada em dois 
géneros de árvores, Pinus e Acacia 
(Richardson e Rejmánek 2011).
Em relação ao género Eucalyptus, 
esta questão é raramente colocada, 
refletindo o baixo grau de preocu-
pação relativamente ao potencial 
invasor deste grupo de plantas. Em 
Portugal, as espécies invasoras e 
as que comportam risco ecológico 
estão definidas por lei (DL 565/99), 
e acertadamente não há qualquer 
espécie de eucalipto incluída nessas 
categorias.

O sucesso do género Eucalyptus na 
colonização de habitats naturais 
(sem intervenção humana) é limi-
tado, ao contrário do que se poderia 
esperar tendo em conta a elevada 
produção de sementes, crescimento 
rápido e adaptabilidade (Richardson 
1998). De facto, as plântulas de eu-
calipto raramente são encontradas

zonas caracterizam-se por elevada 
perturbação e baixa biodiversidade,
sendo favoráveis à regeneração na-
tural por sementes, seja de eucalip-
to ou de outras espécies florestais.

Em Portugal, foi quantificada a ca-
pacidade de colonização de habitats 
naturais adjacentes a plantações 
por E. globulus. Observou-se que a 
regeneração natural é um fenóme-
no raro e que ocorre maioritaria-
mente no interior das plantações 
(Fernandes et al 2014b). Assim, a 
regeneração natural de E. globulus 
distingue-se dos padrões de disper-
são típicos das espécies invasoras 
(Fernandes et al 2013, 2014b), que se 
estabelecem a longas distâncias e 
em grande número, com impactes 
ambientais e sociais indesejáveis. 
Quando comparado o potencial de 
regeneração de E. globulus com o de 
uma outra espécie florestal ampla-
mente usada em Portugal, o pinhei-
ro-bravo (Pinus pinaster), verificou-
se que a densidade de plântulas de 
E. globulus era onze vezes inferior 
à de pinheiro (Fernandes et al 2013, 
2014a). De facto, a elevada capacida-
de de pinheiro-bravo para colonizar 
terrenos agrícolas abandonados 
terá sido responsável por uma parte 
muito substancial da área que atual-
mente ocupa (ISA 2005), o que con-
trasta com a dispersão do eucalipto, 
que foi realizada por plantação.
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Utilizando apenas o processo de refinação mecânica, sendo necessárias 2000 revoluções PFI, uma pasta kraft de eu-
calipto branqueada standard possui as seguintes características: Grau Schopper-Riegler  30 °SR; índice de tração ≥ 
66 ± 6 N.m/g; resistência ao ar  Gurley  [5-10] s/(100 mL). Impondo estas restrições aos modelos obtidos é possível 
obter diferentes combinações de condições, envolvendo o tratamento enzimático, de forma a diminuir a energia de 
refinação aplicada, não comprometendo as propriedades papeleiras. Um exemplo de uma combinação de condições 
encontra-se na Tabela 1:

Figura 1 - Superfície de resposta referente ao índice de tração variando a dose de enzima e o tempo, 
para uma refinação de 800 PFI

Cátia A. A. Almeida, Pedro C. Branco, A. P. Mendes de Sousa, Paula C. O. R. Pinto
RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel, Quinta de S. Francisco, Eixo, 3801-501 Portugal
paula.pinto@thenavigatorcompany.com

Otimização das condições de pré-refinação enzimática 
de BEKP para redução da energia de refinação 

A refinação é uma etapa indispensável no processo de produção de papel com o objetivo de aumentar a área super-
ficial das fibras, promovendo assim as ligações entre fibras para uma boa formação do papel. Este processo mecânico 
promove a fibrilação externa, que influencia a drenabilidade e porosidade do papel, e a fibrilação interna, que asse-
gura a coesão interna das fibras. No entanto, a refinação é um processo que tem um elevado consumo energético 
específico, pelo que têm vindo a ser avaliadas formas de reduzir custos, sem comprometer as propriedades da pasta e 
papel resultantes. Uma das estratégias passa  pelo pre-tratamento com enzimas específicas, preparando a pasta para 
a refinação, não comprometendo as propriedades papeleiras [1,2].

Foi realizado no RAIZ um estudo a nível laboratorial para avaliar o efeito do tratamento enzimático antes do processo 
de refinação e quais as repercussões em termos de propriedades papeleiras do produto final. De forma a otimizar as 
condições processuais, com o objetivo de reduzir a energia utilizada na refinação mecânica, foi aplicado um planea-
mento experimental (do tipo Doehlert [3]) às variáveis tempo de tratamento enzimático (10-60 minutos), dose de 
enzima (0-80 g 

enzima
/ton 

pasta
) e refinação (0-2000 revoluções PFI). 

Com base nos resultados experimentais construíram-se modelos que descrevem o comportamento de cada um dos 
parâmetros físicos e mecânicos em função das variáveis experimentais, os quais se traduzem em superfícies de res-
posta, tal como exemplificado na Figura 1 para o índice de tração.
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Tabela 1 - Condições experimentais e resultados previstos pelos modelos, e resultados experimentais obtidos
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[3] Ferreira, S., Santos, W., Quintella C., Neto, B., Bosque-Sendra, J., 2004, “Doehlert matrix: a chemometric tool for analytical chemistry – review”, Elsevier, 63: 1061-1067

Neste exemplo foi maximizado índice de tração, impondo ao modelo, para além das restrições anteriormente indica-
das, uma limitação de 800 revoluções PFI (que significa uma diminuição de 60% na energia de refinação necessária). 
Verifica-se que é possível atingir esta redução de energia, sem comprometer as propriedades papeleiras, necessitando 
para isso um pré-tratamento enzimático durante 14,5 minutos com uma dose de 40 g enzima/ton pasta. 

É possível com este modelo selecionar outros valores para os diferentes parâmetros e impôr outras restrições con-
soante o objetivo a atingir. Uma vez construido o modelo, obtem-se o conjunto de condições para as características 
alvo pretendidas. É também possível conhecer a resposta, ou seja, as características da pasta, de uma forma contínua 
em toda a gama do intervalo considerado para os parâmetros (e não apenas nos níveis estudados) e avaliar as intera-
ções entre estes. Esta é também uma metodologia que permite reduzir os custos e o tempo necessário porque recorre 
a um número restrito de ensaios mantendo a sua validade pela análise estatística e que pode ser adoptada para ava-
liações laboratoriais permanentes e trabalhos de I&D.

Faça-se Sócio da Tecnicelpa
Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel.
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