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Editorial
PEDRO MATOS SILVA
Presidente do Conselho Diretivo

A importância da Floresta
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Por ocasião dos recentes acontecimentos decorrentes da passagem da tempestade Leslie por Portugal e do rasto de destrui-
ção que deixou e que afetou algumas unidades fabris na zona da Figueira, consultei o relatório do IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) sobre o aquecimento global.

Há alguma tendência para desvalorizar os fenómenos que, apesar de cientificamente evidentes, se desenvolvem lentamen-
te e de forma genérica e transversal. Não vão supostamente alterar os nossos próximos dias, aqueles que hoje comandam 
as nossas agendas na vertigem do dia-a-dia. São preocupações subliminares, para nos ocuparem alguns momentos em que 
perspetivamos o futuro e imaginamos como o mesmo será para os nossos filhos, até que, mais uma urgência de curto prazo 
se interponha e o assunto volte para segundo plano. A menos que o acaso nos faça cair a realidade “em casa”, como o Leslie.

Em resumo o relatório diz-nos o seguinte. Os modelos hoje robustos, que preveem os efeitos das Alterações Climáticas no 
futuro, apontam para várias diferenças fundamentais entre o atual estado, em que a temperatura média está 1,5ºC acima 
do referencial do período pré-industrial e, um cenário com subida para 2ºC como está previsto durante o corrente século. 
Entre estas estão incluídos aumentos de temperaturas médias gerais em terra e oceanos, golpes de temperatura mais fre-
quentes em zonas inabitadas, períodos de precipitação forte em algumas regiões e de seca prolongada e deficit de precipi-
tação em muitas outras. Todas estas previsões têm níveis de confiança estatística alta ou média.

Caso o aumento para os 2ºC não seja travado, em 2100 a subida do nível global das águas dos oceanos agravar-se-á em 
10cm face à evolução que tem tido e continuará a ter. A evolução e a magnitude desta subida estão relacionadas com a 
evolução das emissões de CO2 durante este período. Desacelerar esta subida criará maiores oportunidades de adaptação da 
população e dos ecossistemas, começando pelas zonas insulares, as mais ameaçadas no curto prazo. Uma subida para os 2ºC 
de diferença, terá um impacto muito significativo no desaparecimento e extinção de espécies, na gestão de água potável e 
na exploração das zonas costeiras.

Se a progressão do problema não for sustida, a acidez dos oceanos subirá e os níveis de oxigénio dissolvidos na água, diminui-
rão de forma significativa. A biodiversidade marinha diminuirá afetando as reservas para pesca e toda a economia do Mar. 
O impacto das alterações é já evidente na mudança do panorama e dos ecossistemas no Ártico e na Grande Barreira de Coral.

As consequências para a Sociedade são imprevisíveis, mas se a história nos ensina algo sobre a condição humana, sabemos 
que haverá competição feroz, com maior probabilidade de desequilíbrios geopolíticos e o resto cada um pode acrescentar. 
No imediato e em Portugal, há que considerar que fenómenos como o Leslie terão tendência a serem mais frequentes, com 
consequências diretas (como este ano) ou indiretas (como no ano passado nos incêndios de outubro).

Urge mudar este panorama. Entre as várias recomendações mundiais sobre as formas de mitigar este enorme risco, há dois 
pontos importantes que nos interessam em particular: temos de reduzir nos próximos 11 anos 50% as emissões de CO2 e a 
floresta terá que crescer 25%, ou seja, mil milhões de hectares em todo o mundo.

Como explicar neste contexto o que se passa em Portugal com a redução sistemática da área florestal do país e, um ataque 
violento e permanente ao aproveitamento económico desta floresta, um dos únicos instrumentos ao nosso alcance para 
efetivamente ajudarmos a perseguir os objetivos do Acordo de Paris?

Para a fileira florestal e em particular para a indústria de pasta e papel, todo este contexto representa uma enorme opor-
tunidade e responsabilidade. Como diz o poeta “o sonho comanda a vida”. Sonhar que temos um papel determinante em 
contribuir para a preservação do planeta não é uma opção, é uma obrigação pelo que encerra de idealista, mas também de 
realidade, como opção para contrariar as alterações climáticas e promover o desenvolvimento do sector. 

Desejo a todos um Santo Natal e um Feliz Ano Novo.

Saudações e boa leitura
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Conferência Internacional
em Design e Artes Gráficas

5ª CIDAG 
MIGUEL SANCHES

Sócio n.º 1142
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TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel

Decorreu entre os dias 24 e 26 de outubro a quinta edição 
da CIDAG – Conferência Internacional em Design e Artes 
Gráficas. Este evento, uma organização conjunta entre o 
Instituto Politécnico de Tomar e o ISEC Lisboa, juntou, des-
ta vez em Lisboa, alunos, docentes, investigadores e profis-
sionais nas áreas do design e da produção gráfica.

Na sessão de abertura do evento estiveram presentes res-
ponsáveis das suas instituições organizadoras – Doutor 
João Patrício (diretor da Escola Superior de Tecnologia de 
Tomar) e Doutora Cristina Ventura (presidente do ISEC Lis-
boa) – que salientaram a importância desta frutífera cola-
boração que se tem traduzido de forma mais visível neste 
evento, mas também noutro tipo de iniciativas comuns.

No que ao programa científico diz respeito, a conferência 
contou com a presença como oradores convidados o desig-
ner suíço Stephan Bundi, o investigador espanhol Rafael 
Pozo Puértolas, o diretor técnico da Associação Brasileira 
de Tecnologia Gráfica Manoel Manteigas de Oliveira, o de-
signer brasileiro Felipe Taborda e o editor da Taschen Ju-
lius Wiedemann. Em comum e, em conformidade com o 
tema “Roadmap to change”, cada um apresentou a uma pla-
teia com mais de 150 pessoas a sua perspetiva sobre como 

afrontar os grandes desafios da área da comunicação. As 
comunicações orais e em póster, aprovadas pela comissão 
científica, dividiram-se entre as áreas científicas do design 
(61%), digital (18%), fronteira (13%) e produção (8%).

Mas nem só de conferências se fez esta edição da CIDAG. 
No segundo dia do evento, alguns dos participantes estive-
ram presentes no programa social que decorreu na cidade 
de Tomar. A visita começou pelo Convento de Cristo e pelos 
seus mais emblemáticos espaços, ficando todos a conhecer 
um pouco melhor a história da ordem Templária. De segui-
da os participantes tiveram a oportunidade de fazer uma 
caminhada breve pelas ruas do centro histórico antes do 
jantar medieval que decorreu no Hotel dos Templários.

No final dos três dias do evento a organização fez um ba-
lanço positivo e desafiou toda a assistência a participar na 
próxima edição da CIDAG em 2020. Numa nota final, a or-
ganização agradeceu também a todas as instituições que 
apoiaram a realização do evento, nomeadamente a AND – 
Associação Nacional de Designer, a APIGRAF – Associação 
Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras do 
Papel, a CMT – Câmara Municipal de Tomar, o Convento de 
Cristo e a TECNICELPA.

Instituto Superior de Educação e Ciências Jantar TemplárioA plateia com o painel dos 35 anos Tecnicelpa
ao fundo da sala
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De Albergaria a Constância   1888-2018
Portugal na Indústria da Pasta de Papel

Exposição 130 anos CAIMA,
cerimónia de inauguração

ANTÓNIO PRATES
Sócio n.º 585
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A Caima - Indústria de Celulose S.A. assinala em 2018 o 130º Aniversário da sua fundação.
Para assinalar a efeméride foi inaugurada no passado dia 16 de novembro, na Casa-Memória de Camões 
em Constância, uma exposição comemorativa.
A exposição retrata a história da empresa desde a sua fundação em 1888 como The Caima Timber Estate 
& Wood Pulp Company, Ltd até à atual Caima - Indústria de Celulose S.A. e mostra uma parte do material 
recolhido no âmbito de um projeto de investigação histórica, que culminará com a edição de um livro 
sobre a história da empresa e da nossa indústria.

Na sessão de abertura estiveram presentes as Associações 
do Sector, Tecnicelpa e Celpa, as Edilidades dos Municípios 
vizinhos das unidades industriais, com destaque para os 
municípios Constância e Albergaria-a-Velha, onde se ins-
talaram as fábricas da Caima, além das instituições e orga-
nismos da Região. 

A exposição, que estará aberta ao público aos sábados e do-
mingos, no período da tarde, até maio de 2019, naquele es-
paço da Vila de Constância, mostra documentos, material 
fotográfico, vídeo e equipamentos, que, para além de con-
tar a história da empresa, constituem pedaços da história 
da Indústria de Celulose e Papel em Portugal.

Além de prestar tributo a todos quantos fizeram a história 
da Caima, a exposição recorda a unidade industrial de Al-
bergaria, que em 1888 foi uma das primeiras fábricas a ser 
instalada fora da Suécia e a unidade industrial de Constân-
cia, que arrancou em 1962.

A Caima foi pioneira na produção de pasta de papel por 
processos químicos em Portugal e no princípio do século 
XX inovou, sendo a primeira empresa no mundo a produ-
zir pasta de papel a partir de eucalipto; já no século XXI, foi 
pioneira na produção de pasta solúvel em Portugal.

Além de poder ser visitada pelo público em geral ao fim de se-
mana, a exposição pode também ser visitada durante a sema-
na, bastando para tal o agendamento prévio junto da Caima.

Visitar a exposição é conhecer a história da nossa indús-
tria, desde o princípio do Séc. XIX até ao presente. Estão 
todos convidados! 

Gualter Vasco,
Diretor Fabril da

Caima e anfitrião 
desta exposição

Jorge Custódio
apresenta aos

convidados
a exposição
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Da Biorefinaria à Biorefinaria 
SEMINÁRIO

JOÃO MARTINS
Sócio n.º 822

O aparente “non-sense” do título deste texto, referente ao seminário organizado pela
Tecnicelpa em colaboração com o RAIZ no dia 23 de novembro, apenas pretende realçar
o facto, reconhecido por todos os presentes que a biorefinaria não é um caminho de futuro, 
mas uma realidade presente que, todos as projeções o indicam, terá um crescimento
significativo num futuro próximo, fazendo emergir ou crescer no mercado internacional 
um conjunto significativo de produtos.

Na próxima edição daremos informação mais completa sobre este seminário.
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Movimento Associativo
Tecnicelpa

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos

Novos Sócios Individuais admitidos

Individuais: 5
Coletivos: 0

Individuais: 7
Coletivos: 0

›  Mariana Walter de Freitas Pereira Marques – The Navigator Company

›  Paulo Alexandre Poças Serrano - The Navigator Company

›  Pedro Miguel Campos Silva Santos – The Navigator Company

›  Miguel Silva Teixeira – The Navigator Company

›  João Antunes – The Navigator Company

›  Maria Raquel Cardigos de Campos Rosado – Altri Florestal (Grupo Altri)

›  Ana Rita Cardoso Teotónio - The Navigator Company

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 362
COLETIVOS: 66

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

  1º trimestre 2019

› Assembleia-Geral

  Março 2019

› RESTANTE PLANO DE ATIVIDADES 2019 SERÁ DIVULGADO BREVEMENTE

› PAPERWORLD EUROPE

  26-29 January 2019; Frankfurt – Germany

› Paperweek Canada and BIOFOR

  4 – 7 February 2019; Montreal – Canada

› Tissue World Europe

  25 – 27 March 2019; Milan - Italy

› 28th IMPS – International Munich Paper Symposium

  27 – 29 March 2019; Munich – Germany

› Speccialty Papers Europe 

  8 – 10 April 2019; Berlin - Germany

EVENTOS TECNICELPA

Próximos Eventos

EVENTOS INTERNACIONAIS

Faça-se Sócio da Tecnicelpa
Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel.
Saiba mais em: www.tecnicelpa.com
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Galeria da indústria
papeleira portuguesa

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS
Galeria da Indústria Papeleira Portuguesa

LUÍZ SIMÃO
Um Lugar de Destaque na Galeria da Indústria

INTRODUÇÃO

PAULO PEREIRA DA SILVA
Sócio n.º 554

Biografia por Paulo Pereira da Silva com introdução por Manuel Gil Mata

Quando tive o gosto de iniciar, no Boletim da Tecnicelpa, 
a Galeria da Indústria Papeleira Portuguesa, o Engº Luíz 
Simão fazia parte do selecionado e restrito lote inicial de 
vultos pioneiros a merecer lugar de destaque na galeria dos 
eleitos da nossa indústria.

A epopeia histórica da fibra de eucalipto em Portugal não 
se desenrolou apenas nos domínios da obtenção florestal e 
industrial das pastas nas empresas de celulose, que as fo-
ram descobrindo nos seus laboratórios, individualizando 
no seu processo industrial e fazendo nascer e crescer nas 
suas florestas: a afirmação e consolidação da sua importância

industrial e mercantil aconteceu também no trabalho pio-
neiro das instalações papeleiras laboratoriais e fabris, onde 
se desenvolveram as tecnologias e a arte de transformar 
essas fibras em magníficas folhas de papel de insuperável 
qualidade, merecedoras da preferência dos mais sofistica-
dos consumidores e dos mais exigentes mercados.

É hoje reconhecido que a mais volumosa utilização papelei-
ra mundial da fibra de eucalipto reside na fabricação de pa-
péis tissue, domínio em que se impôs, de forma definitiva, 
em todos os continentes e mercados, com decisivo impacto 
na explosão da sua procura mundial.
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Os trabalhos pioneiros de Luíz Simão na aplicação do eu-
calipto ao papel tissue, desenvolvidos nos laboratórios e 
nas instalações industriais da Renova, foram contribuições 
decisivas para o desenvolvimento, o conhecimento e a con-
solidação dos méritos do eucalipto para o fabrico de papéis 
tissue de elevada qualidade.

A circunstância feliz de ter adicionado a graduação na 
prestigiada Escola Papeleira Francesa, em Grenoble, à sua 
licenciatura em Engenharia, na Universidade do Porto, 
deu-lhe uma invulgar preparação técnica e uma notável 
rede de sólidos contactos internacionais que suportaram e 
credibilizaram os seus trabalhos e convicções, muito con-
tribuindo para a divulgação internacional dos méritos do 
eucalipto no domínio do tissue.

A sua abertura e paixão pelo progresso tecnológico leva-
ram-no a ser um assíduo frequentador de Associações e 
Congressos nacionais e internacionais, tendo apoiado a 
formação da Tecnicelpa, de que foi o primeiro Presidente 
do Conselho Fiscal e onde foi consagrado como Sócio Ho-
norário, com toda a justiça, na Assembleia-Geral de 21 de 
abril de 1990.

Esta saborosa, mas esporádica e tardia convivência com o 
Eng.º Luíz Simão não me deu suficiente conhecimento da 
sua vida e da sua obra que me permitisse o atrevimento de 
fazer o esboço da sua biografia pessoal e profissional.

Para dar corpo à minha vontade e obrigação de dar cor e 
destaque ao seu retrato na Galeria da Indústria Papeleira 
Portuguesa, onde tem que estar por direito próprio, socorri- 
-me da bondade do seu mais talentoso discípulo e brilhante 
sucessor, o Eng.º Paulo Pereira da Silva, atual Presidente e 
CEO da Renova, a quem muito agradeço, que teve a amabi-
lidade e a mestria de esboçar o retrato do notável vulto da 
Indústria Papeleira Portuguesa chamado Luíz Tavares Dias 
Simão, que hoje se publica e fica a ocupar um dos lugares de 
destaque da Galeria dos nossos maiores.

Manuel Gil Mata
Sócio nº 101

Tive o privilégio e o grande prazer de o acompanhar em 
alguns congressos internacionais e num par de viagens 
em que eu e minha mulher usufruimos da encantadora 
companhia do casal Simão, viagens que nos deixaram as 
mais gratas e saudosas recordações. Um dia, fomos con-
vidados para almoçar na sua casa, localizada dentro da 
própria Fábrica de Papel do Almonda, tendo podido apre-
ciar a simplicidade do seu estilo de vida e a sua proverbial 
dedicação à fábrica que ajudara a erguer e a desenvolver 

e cuja laboração comandava, 24 horas por dia, a partir 
dali, a ponte de comando da grande nau em que, há tantos 
anos, de alma e coração embarcara e levara a porto segu-
ro. Dali pudemos testemunhar o quanto ele era estimado 
por todos os seus colaboradores, do mais jovem operário 
aos colegas de Administração, todos conhecendo com 
grande familiaridade, todos tratando com a maior jovia-
lidade, apimentada pelo seu notável sentido de humor e 
pelo seu riso franco e contagiante.

Luíz Simão em intervenção na Tecnicelpa, Seminário 16/05/1997

M. Antónia e Luíz Simão,  Bruges,  1995



Luíz Tavares Dias Simão nasceu em Abrantes, à beira-Tejo, 
em Novembro de 1923, no seio de uma família com histo-
rial industrial ligado ao papel, às resinas e ao azeite. 

De uma natureza curiosa e olhar penetrante, aparência 
física frágil e inteligência acutilante, o jovem Luíz Simão 
obtém a sua graduação em Engenharia Mecânica na pres-
tigiada Faculdade de Engenharia da Universidade do Por-
to, em 1950. No ano seguinte parte para Grenoble, onde, na 
École Française de Papeterie et des Industries Graphiques 
(EFPG), aperfeiçoa os seus conhecimentos na arte e ciência 
da produção de papel, que viria a aplicar a fundo e a trans-
mitir a outros ao longo da sua vida profissional.
 
Em 1953, inicia a sua atividade na Renova, onde aplicará 
todo o conhecimento e valores humanos, entretanto adqui-
ridos. Casa-se em 1957 com Maria Antónia, filha de um Ofi-
cial Português que combatera na Primeira Guerra Mundial.

A Renova era à época uma fábrica de papel com 14 anos de 
atividade que começara de forma rudimentar, localizada 
muito próximo à nascente do rio Almonda, afluente do Tejo. 
A empresa fora aí sediada pela abundância e relativa regu-
laridade do fluxo de água do rio – necessária à produção de 
papel – bem como pela capacidade para a produção de ener-
gia elétrica. Com efeito, a fábrica viria desde cedo a integrar 
uma unidade de produção de energia hidroelétrica.

A partir do Laboratório, o engenheiro Simão vai aplicando 
o seu conhecimento, aprendendo e formando uma série 
de quadros que viriam a ser instrumentais no desenvolvi-
mento técnico e organizacional da empresa.

O seu talento técnico, a sua curiosidade, encontrava para-
lelo num humanismo invulgar, que treinava jovens qua-
dros de forma companheira, sempre acompanhada por 
uma boa dose de humor, mas com a seriedade necessária 
ao desenvolvimento prudente da empresa.

Senhor de uma flexibilidade mental pouco frequente, 
tanto produzia papel como pequenas histórias para crian-
ças, às quais chegava facilmente pela sua capacidade de 
humor nata e simplificação de assuntos complexos, assim 
despertando a curiosidade de mentes muito mais jovens.
 
Apoiava os engenheiros que iam partilhando a sua jorna-
da, desenvolvendo a sua confiança, conhecimentos, legiti-
midade e autoridade. Assim continuou a fazer quando as-
sumiu a Direção-Geral e Presidência da empresa, funções 
que cumpriu durante muitos anos.

Esboço Biográfico
LUÍZ SIMÃO 
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A sua presença em França deixou marcas em si próprio 
e nos amigos que aí deixou, que o acompanhariam até ao 
fim da vida, ampliando a sua visão do mundo e ajudando 
ao mesmo tempo a adaptar a empresa a uma abertura re-
lativamente invulgar no Portugal de então. O engenheiro 
Simão conseguiu depois, através de viagens, amizades e 
relações, ampliar ainda mais essa rede, que se veio a re-
velar uma peça central da sua ação quotidiana, técnica, 
humana e de gestão.

Na Renova SA, empresa à qual a sua vida ficou intima-
mente ligada – ao ponto de viver literalmente dentro 
da fábrica durante décadas com a família – deixou uma 
empresa modernizada, com quadros técnicos mais espe-
cializados e apaixonados. Deixou uma empresa melhor 
preparada para empreender à escala Europeia e já então 
orientada para produtos de consumo. Realçamos o seu 
trabalho na utilização de fibra de eucalipto no fabrico de 
papel tissue, uma inovação de referência no setor.

Entre muitos outros aspetos e decisões-chave, foi da sua 
autoria durante a década de 60, a decisão estratégica que 
marcaria de forma decisiva o futuro da empresa e a sua 
continuidade: a orientação da produção para o consumi-
dor final.

Gostaríamos de sublinhar as qualidades técnicas, mas 
também humanas, deste homem crucial na história da 
Renova SA.

Viria a falecer em Lisboa no dia 25 de Abril de 2003, aos 
79 anos de idade. A revolução que operou na Renova SA, 
mais silenciosa, mais pessoal, mas não menos tangível 
para a empresa, ecoa ainda nos dias de hoje, entrelaçan-
do-se intimamente com a sua identidade.

Paulo Pereira da Silva
Sócio nº 554
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ARTIGOS DE OPINIÃO

CELSO FOELKEL

Qualificando Pesquisadores:
Propondo competências para o sucesso 
do processo de inovação setorial

Sócio n.º 842

Tenho participado de dezenas (ou mesmo centenas) de 
eventos sobre os setores de produção de florestas planta-
das e da utilização industrial de suas árvores para celulose, 
papel, painéis e chapas, bioenergia, biomateriais, etc. Em 
todos e por todos, pode-se concluir que nosso setor de base 
florestal plantada tem colocado uma ênfase muito grande 
em estudar e aperfeiçoar continuadamente seus processos 
e produtos de forma a torná-los mais efetivos, eficientes, 
produtivos, atrativos, sustentáveis, com custos otimizados 
e resultados admirados. 

Grande parte dos trabalhos apresentados em eventos ou 
publicados em revistas especializadas é resultante das con-
tribuições de professores universitários e alunos/forman-
dos de graduação ou de pós-graduação. Existem também 
consideráveis contribuições de profissionais de empresas 
do próprio setor, institutos privados de pesquisa e de forne-
cedores e clientes do setor.

Nesse universo complexo e variado, as forças ou se inte-
ragem ou se opõem, no sentido de oferecerem contribui-
ções para os avanços tecnológicos e científicos, que acabam 
resultando na saúde e sustentabilidade do setor e de seus 
produtos. Todos acreditam que as rotas de futuro dos seto-
res de celulose, papel, carvão vegetal, biomateriais, chapas, 
madeira serrada, etc. têm suas direções determinadas pelas 
nossas capacidades de inovar continuadamente. Também 
se argumenta muito que o motor da inovação é a criativi-
dade das pessoas que trabalham e gerenciam o desenvol-
vimento desses setores. Em resumo: na direção a futuros 
incertos, somos altamente dependentes do sucesso das pes-
soas capazes de produzir inovações, seja de forma criativa e 
espontânea, ou através direcionamento por programas de 
incentivos, pesquisa e desenvolvimento, geração de ideias, 
etc. (nas florestas, fábricas e consumidores).

Curiosa e surpreendentemente, apesar do pleno e cabal 
reconhecimento da importância da inovação e dos pesqui-
sadores para o setor, existe muito pouco esforço conjunto 
ou individual para a melhoria da qualificação de pesqui-
sadores, tanto no setor propriamente dito, como em suas 
interfaces (universidades, institutos de P&D, centros tecno-
lógicos privados, etc.). 

Na verdade, a maioria dos pesquisadores é originada dos 
cursos de pós-graduação nas universidades de elite de nos-
sos países. Esses pesquisadores têm, portanto, fortes orien-
tações e culturas acadêmicas, que privilegiam suas ações, 
ambições e comportamentos, tais como:

• O processo de pesquisa é em geral de livre arbítrio da ins-
tituição universitária, do professor pesquisador e de seus 
alunos orientados. Os estudos, em geral, não são focados 
em resultados de aplicabilidade imediata, mas em novas 
descobertas científicas.
• Existe muita repetição nas linhas de pesquisa entre uni-
versidades, que se mostram desorganizadas e competem 
por tipos similares de fontes de recursos financeiros.
• O processo de pesquisa quase sempre se encerra com a pu-
blicação do estudo, seja na forma de tese acadêmica ou artigo 
em revista internacional de alto nível de qualidade. Existe 
pouca determinação para se converter o resultado do traba-
lho em alguma utilização comercial de agregação de valor, 
seja para a universidade ou até mesmo para o pesquisador.
• As universidades se esforçam para que seus cursos de 
pós-graduação formem futuros professores universitários, 
o que se converte em “sonhos de muitos desses estudantes”. 
Isso resulta em um desequilíbrio cultural dos formandos, 
quando a eles são destinadas posições em empresas indus-
triais que trabalham focadas em resultados econômicos, 
aplicabilidade, sustentabilidade e curto-prazo.
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Dentro desse contexto, a migração de pesquisadores aca-
dêmicos para empresas industriais pode acabar, conforme 
acontece algumas vezes, em frustrações para ambos os lados. 

Além desses fatores culturais e comportamentais diferen-
tes entre as organizações, também existem habilidades e 
virtudes desejadas e necessárias para praticamente todos 
os pesquisadores, seja lá onde eles estiverem trabalhando. 
Muitos desses predicados são conhecidos, mas o grande pro-
blema é que cada um deles é praticado ou valorizado com 
níveis de intensidade diferentes pelos pesquisadores, ou pe-
las próprias organizações onde os pesquisadores trabalham.

Com minha experiência de cinco décadas trabalhando em 
atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em 
diversas universidades, empresas industriais e associações 
de classe, eu estou tomando a liberdade de deixar uma 
recomendação aos pesquisadores (sejam entrantes ou já 
atuantes no setor). Estou propondo uma listagem de quinze 
habilidades ou qualificações que considero vitais para que 
um pesquisador possa ser bem sucedido em atuar como 
“motor saudável da inovação”, isso em qualquer lugar onde 
estiver trabalhando para tal. Coloco essas quinze recomen-
dações sem ordenar as mesmas por importância ou peso. 
Apenas sugiro aos leitores pesquisadores que procurem ve-
rificar individualmente seu nível de aderência a cada uma 
delas (em uma escala de 0 a 10, sendo 0 nenhuma aderên-
cia e 10 a máxima).

São elas as seguintes:
1. Percepção própria da vocação de querer ser um pesqui-
sador. Trata-se aqui da real aceitação e gosto por parte do 
pesquisador das coisas que ele faz e que lhe deve trazer fe-
licidade e “muita vontade de trabalhar”.
2. Qualificação técnica e uma vontade interminável de que-
rer aprender sempre mais (seja de forma orientada pela or-
ganização ou pelo seu potencial de autodesenvolvimento).
3. Capacidade de interagir, integrar e compartilhar de for-
ma proativa com seus clientes, fornecedores e pares da 
equipe onde esteja trabalhando.
4. Orientação de sempre fazer o melhor que puder ser feito 
com os recursos disponíveis (alta qualidade e alto desempe-
nho próprio e da equipe). Ao se produzir um trabalho para 
compartilhamento público, esse trabalho deve ser o que de 
melhor puder ser feito pelo pesquisador e equipe no exato 
momento, mesmo sabendo que tempos depois possam me-
lhorar ainda mais o que fizeram no passado recente ou não.
5. Avaliação dos focos do estudo em: avanço tecnológico e 
científico; aplicabilidade; nível de inovação em relação ao es-
tado atual; sustentabilidade; impactos socioambientais; re-
sultados econômicos; potencialidade de sucesso comercial.
6. Honestidade na construção dos resultados e conclusões 
da pesquisa, ainda que essa pesquisa pouco resulte nos focos 
mencionados no item 5. Afinal, descobrir que algo não deu cer-
to também é resultado de pesquisa, para permitir que esses ca-
minhos sejam mais bem avaliados ou não trilhados no futuro.

7. Visão dupla: Holística (do todo e do futuro) e do Foco (ên-
fase nos detalhes).
8. Entendimento das necessidades e desejos de seus clien-
tes (áreas tecnológicas, empresas, pessoas, leitores de seus 
textos, etc.).
9. Capacidade de redação de artigos, relatórios e palestras, 
capazes de serem perfeitamente claros e entendíveis pelos 
leitores e interlocutores. O pesquisador deve apresentar de 
forma clara e objetiva os seus resultados, recomendações 
e conclusões: isso para compartilhar conhecimentos e não 
para apenas querer “mostrar sabedoria”, ainda que nin-
guém entenda.
10. Excepcional capacidade de argumentação, embasa-
mento técnico e competência relacional, já que uma das 
missões da pesquisa é mudar uma situação atual para uma 
nova (inovação) e sempre existem barreiras e conflitos a 
serem vencidos.
11. Paciência e determinação: a rota da pesquisa é árdua. 
Há momentos onde as coisas parecem que levam a nada e 
outros de júbilo, às vezes de curta duração. Muitas vezes, 
todos os esforços são perdidos e o estudo demonstra invia-
bilidade; outras vezes, o sucesso é atingido e a inovação é 
sucesso comercial ou técnico.
12. Capacidade de discernir entre: ser eficiente (fazer bem 
as coisas) e ser eficaz (saber eleger as coisas certas a serem 
feitas).
13. Capacidade de planejamento e organização de maneira 
a poder acompanhar e entender a sucessão de eventos e 
dados que vão sendo gerados. E também de criar e adequar 
as rotas do projeto em estudo.
14. Capacidade de tornar o resultado da pesquisa em algo 
atrativo e “vendável”, ou seja, que desperte interesse a po-
tenciais usuários. Isso deve estar em consonância com a 
necessidade de ser algo em que se acredita e que seja ho-
nesto. É fundamental que o processo de comunicação seja 
bem decodificado e em idioma a ser falado conforme a si-
tuação ou público alvo. Devemos ter em conta que a maio-
ria dos clientes tecnológicos se interessará por produtos ou 
processos eficientes, performantes, de baixo custo e am-
bientalmente saudáveis.
15.  Capacidade de tentar construir o futuro da tecnologia 
através da pesquisa, mesmo que ele não seja exatamente 
aquele sonhado.

O futuro de nosso setor de base florestal plantada depende-
rá da capacidade em descobrir, atrair, desenvolver e manter 
pessoas talentosas, tanto para seus processos operacionais 
como de pesquisas. Dependerá também de sua capacidade 
de integrar esses processos entre si e com as partes da so-
ciedade, que estarão demandando inovações em qualidade, 
desempenho e versatilidade de produtos e processos. De 
fato e de direito, nosso futuro dependerá das pessoas e da 
competência que tivermos de mantê-las qualificadas, pro-
dutivas, criativas e felizes com o que realizam.  É preciso 
acreditar, sonhar e fazer. Não basta apenas falar ou escre-
ver nas políticas, sejam empresariais ou governamentais.
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XXIV Conferência TECNICELPA 2018

Sessão Solene de Abertura

CARLOS VIEIRA
Sócio n.º 188

A TECNICELPA organizou o seu XXIV Congresso, desta vez em Aveiro. Reunir a comunidade do setor 
e proporcionar um momento de partilha de conhecimento, de convívio e criação de ligações entre as 
entidades que o constituem e as diferentes gerações que o compõem foi de novo o objectivo.

A Sessão Solene de Abertura viu uma numerosa e interes-
sada assistência e a mesa foi presidida pelo Presidente da 
Tecnicelpa, Pedro Matos Silva, tendo sido convidados o Vi-
ce-Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Jorge Ma-
nuel Ratola, o Vice-Presidente da CCDR-Centro, António 
Veiga Simão e o Director-Geral da Celpa, Carlos Vieira. 

Pedro Matos Silva saudou os presentes e lembrou como 
a singularidade da Região de Aveiro, um ecossistema tão 
particularmente rico em biodiversidade, era tema inspira-
dor para a Conferência. Foi ali que a visão empreendedora 
de Quevedo Pessanha, Santos Mendonça e Rodrigues de 
Carvalho permitiu a instalação, há 65 anos, da Fábrica de 
Cacia onde, mais tarde, se deu início, pela primeira vez no 
Mundo, à produção de Pasta Branqueada de Eucalipto pelo 
processo Kraft, lembrou.

XXIV
TECNICELPA

11-12 OCTOBER 2018   AVEIRO/ÍLHAVO

SESSÕES ORAIS / ORAL SESSIONS
SESSÕES PLENÁRIAS / PLENARY SESSIONS
EXPOCELPA / EXHIBITION
SESSÃO DE PÓSTERES / POSTER SESSION
COCKTAIL DE BOAS VINDAS / COCKTAIL WELCOME
JANTAR DE GALA / GALA DINNER
VISITAS TÉCNICAS / TECHNICAL VISITS
CONVÍVIO / CONVIVIUS

International Forest, Pulp and Paper Conference

Carlos Vieira, Pedro Matos Silva, Jorge Ratola, António Veiga Simão
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Falando sobre a natureza da nossa Indústria disse: “É um 
negócio relevante à escala da economia mundial e cujo cres-
cimento mostra resiliência a uma mudança que privilegia a 
desmaterialização, a entrega na hora e a customização indi-
vidual. Neste cenário é visto por muitos como um negócio do 
passado, pouco atrativo, mas tem uma vantagem intrínseca 
extremamente valiosa. A Indústria de Pasta e Papel, trabalha 
e oferece produtos de base natural, produzidos maioritaria-
mente em processos eficientes que privilegiam a recuperação 
e reciclagem de fatores produtivos. Desenvolvemos processos 
de sustentabilidade ao nível da floresta, pela seleção das me-
lhores espécies, equilíbrio dos solos, controlo de pragas, reflo-
restação e biodiversidade. Desenvolvemos produtos assentes

em processos racionais de reciclabilidade, que esgotam a utili-
dade do ciclo da fibra. Desenvolvemos e evoluímos o conceito 
de biorefinaria, cada vez mais um objectivo realista à escala 
industrial”.

Referiu também o imperativo incontornável da aposta na 
Inovação e na I&D efectivando a sempre falada necessida-
de de interação entre universidades e empresas. Lembrou 
que a Tecnicelpa, como agente neste processo, tem tentado 
contribuir para o fortalecimento da rede científico-tecno-
lógica, aproximando os técnicos da indústria da comunida-
de científica, e o inverso, procurando ajudar à disseminação 
do conhecimento desenvolvido e à integração de inovação. 

A captação de talentos, a formação adequada e desafiante, 
a utilização de tecnologias avançadas que a digitalização 
permitiu, e uma comunicação eficaz, proactiva e pedagógi-
ca ajudarão a sobrepor a componente tecnológica de van-
guarda, de excelência, que caracteriza os nossos processos, 
à percepção generalizada da nossa indústria como antiqua-
da, pouco atrativa e poluente. Afirmou, esperançado.

“É na divulgação e incentivo à exploração destes vários canais 
de melhoria da competitividade do nosso sector que a Tec-
nicelpa pretende concentrar-se”, disse, antes de agradecer a 
todos os que organizaram, aos expositores, oradores, patro-
cinadores e participantes.

Seguiu-se a intervenção de Carlos Vieira que começou por 
referir não serem demais todos os esforços e oportunida-
des de cooperação entre entidades do sector num momen-
to em que o contexto que a nossa indústria enfrenta é hoje, 

Discurso de abertura da Conferência, pelo Presidente da Tecnicelpa Pedro Matos Silva
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certamente como nunca no passado, tão adverso e hostil. 
Daí, não dever ser vista com surpresa a presença do Direc-
tor Geral da Celpa naquela Sessão.

A Tecnicelpa e a Celpa, reconhecendo e respeitando o seu 
diferente estatuto e missão, encontraram áreas de virtuo-
sa cooperação que certamente contribuirão para o melhor 
conhecimento e divulgação de toda a cadeia de valor da fi-
leira industrial papeleira.

Carlos Vieira caracterizou brevemente a actividade dos 
Associados da Celpa, a Associação da Indústria Papeleira: 
“Os Grupos Empresariais que constituem a CELPA transfor-
maram, em 2017, 8 milhões de m3 de madeira, produziram 
2,7 milhões de toneladas de Pastas de Fibra Virgem e 2,1 mi-
lhões de toneladas de Papel e Cartão.

São números com enorme expressão que colocam Portugal 
como o 3º maior produtor europeu de Pastas Químicas Pape-
leiras, o 2º produtor europeu de papéis UWF e o maior produ-
tor europeu de Papel de Escritório (1 em cada 2 folhas de papel 
de escritório utilizado na Europa é portuguesa).

Juntos, representam 5% das exportações nacionais de bens 
transacionáveis com alto valor acrescentado nacional e com 
impacto muito positivo na redução do défice da balança co-
mercial do País.

Empregam mais de 4 000 colaboradores diretos no território 
nacional e geram muitas dezenas de milhar de postos de tra-
balho indirecto e induzido”.

Lembrou ainda que a Investigação e Desenvolvimento na

fileira do eucalipto, em particular na sua componente flo-
restal, é uma referência de excelência reconhecida pelos 
parceiros nacionais e internacionais.

A Indústria gere activa e responsavelmente cerca de 200 
mil ha de floresta diversa, dos quais 150 mil ha de eucalip-
to, cujas práticas são verificadas e auditadas por entidades 
independentes que lhe conferem a certificação pelos dois 
esquemas internacionais o FSC e o PEFC.

Ao adquirir cerca de 6,5 milhões de m3 de madeira de eu-
calipto e pinho no mercado nacional, a indústria injeta na 
cadeia de valor até à porta da fábrica, e nessa medida na 
economia do mundo rural, cerca de 350 a 400 milhões de 
euros por ano! 

Foi pioneira, a nível mundial, na atribuição de um preço su-
perior pela madeira certificada entregue à porta da fábrica, 
de modo a promover e valorizar a certificação da gestão 
florestal junto dos produtores, atitude que contribui para a 
sustentabilidade da floresta portuguesa e aumento da pro-
dutividade e conservação.

Na Europa, 45% dos 215 milhões de ha de área florestal de-
têm certificação da sua gestão pelos esquemas internacio-
nais FSC ou PEFC. Em Portugal, o valor correspondente é 
de apenas 10%. Um longo caminho a percorrer em que a 
Indústria tem dado um enorme contributo.

Finalmente, exortando os colegas da Indústria a terem or-
gulho no sector em que trabalham, lembrou que “Trabalha-
mos numa Indústria com características únicas do ponto de 
vista da sustentabilidade: 

A plateia na sessão de abertura
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- baseia-se na utilização de um recurso natural, renovável 
e que é um inestimável sumidouro de carbono: as florestas 
plantadas;

- produz produtos com alto conteúdo de carbono retido du-
rante toda a sua vida útil;

- os seus produtos são várias vezes recicláveis e são biodegra-
dáveis.

Reparem: Natural, Renovável, Reciclável e Biodegradável!

Atributos únicos que, juntamente com o perfil de desempe-
nho da Indústria, devem ser motivo de enorme orgulho para 
todos nós os que trabalhamos neste sector.

A Indústria subestimou tradicionalmente a necessidade de 
comunicar a excelência do seu desempenho, a sustentabili-
dade dos seus produtos, a circularidade dos seus processos, o 
valor económico que cria, e exibiu teimosamente um excessi-
vo “low profile” e em algumas ocasiões alguma sobranceria.

Permitiu e favoreceu o aparecimento daqueles que não que-
rem que a verdade dos factos estrague um conveniente mito, 
destrua um persistente equívoco ou anule um oportunista 
argumento político- ideológico. 

Todos nós, na família, nos vizinhos, nos amigos, no trabalho, 
nas comunidades escolares, precisamos de ser portadores da 
realidade sobre a Indústria Papeleira para que cada um forme 
a sua opinião de maneira informada”. 

Seguiu-se a intervenção do Vice-Presidente da CCDR-Cen-
tro, Dr. António Veiga Simão, que caracterizou a Região 
Centro do País, as suas virtudes, mas também as suas ca-
rências, lembrou a enorme mancha florestal nela existente 
e as consequências positivas para o emprego e rendimento 
do mundo rural, mas também a desorganização do terri-
tório e da floresta. O drama dos fogos rurais ocorridos nos 
dois últimos anos não foi esquecido.

Recomendou, finalmente, que a Tecnicelpa não ignorasse 
numa próxima conferência o tema das Alterações Climá-
ticas, e suas consequências, e que a Descarbonização da 
sociedade, com metas muito exigentes no nosso País, se 
consegue quase sobretudo à custa das florestas, área onde 
a Indústria tem protagonismo e conhecimento. 

A Sessão Solene de Abertura da XXIV Conferência da Tec-
nicelpa foi finalmente encerrada com as palavras do Vice-
-Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Jorge Manuel 
Ratola, que dando as boas-vindas aos presentes, e desejan-
do sucesso aos trabalhos da conferência, descreveu a re-
gião, e a cidade de Aveiro em particular, como exemplo de 
reconhecido bom acolhimento para inúmeras Indústrias e 
actividades. Em particular, referiu a relação muito cordial 
da gestão camarária com a gestão da Fábrica de Cacia, ago-
ra designada Navigator Cacia, o progresso tecnológico lá 
implementado com reconhecidas melhorias nos impactes 
locais e o orgulho pela localização e investimento em Cacia 
na nova unidade da Navigator Tissue Cacia.

XXIV Conferência
TECNICELPA 2018

Sessão Plenária:
Liderar o futuro

A. DOLORES FERREIRA
Sócio n.º 335

Coube-me a honra e o prazer de moderar a primeira 
sessão da XXIV TECNICELPA e apresentar a primeira ora-
dora, a Dra. Teresa Presas, com uma carreira internacional 
de mais de 30 anos na área da indústria do papel, bem 
conhecida entre nós, por ter sido Vice-Presidente da Tetra 
Pack e Diretora-Geral da CEPI, em Bruxelas. Abordou o 
tema Liderar o Futuro.



XXIV Conferência TECNICELPA 2018info tecnicelpa 57
18

TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel

Começou por falar do mundo em que vivemos e classificou-
-o como um mundo de incertezas em que a única constân-
cia é a mudança. Apresentou depois alguns dados estatísti-
cos sobre a economia global onde a China, sempre a China, 
aparece com papel preponderante e curiosamente, a Índia 
aparece como próximo destino industrial. A Europa parece 
interessada em recuperar algum do passado industrial e os 
Estados Unidos apostam também na re-industralização. Ao 
nível do nosso sector falou sobre as alterações climáticas 
e a importância da floresta, sublinhando o papel de sumi-
douro de CO2 da própria floresta e dos produtos de base flo-
restal. Realçou a apetência dos produtos de base florestal 
para poderem substituir os produtos à base de matéria-pri-
ma fóssil. Um número interessante é o volume de negócios 
à volta da fileira florestal que, de acordo com a FAO, é de 
227 mil milhões de dólares americanos.

Em seguida abordou os grandes números da produção de 
papel e cartão, cujo valor Mundial terá sido, em 2016, de 
411 milhões de toneladas, sendo que a China já lidera com 
111 milhões de toneladas seguidas da Europa, com 91 mi-
lhões, e dos Estados Unidos com 72 milhões. Não deixou 
de chamar a atenção para a revolução que se está a passar 
no domínio dos papéis de impressão e escrita, substituídos 
pela utilização crescente do digital, pelo crescimento dos 
papéis de embalagem e de tissue e pelo desenvolvimento 
de novas aplicações das fibras celulósicas.

Falou depois sobre o que vai mudar, refletindo sobre temas 
como o acesso à matéria-prima, i.e. à madeira, um tema 
candente em Portugal mas também uma preocupação a ní-
vel mundial. Outras preocupações incluem o aumento dos 
custos de energia e transporte, a necessidade de apostar-
mos na economia circular, a aposta na retenção de talentos 
ou a atenção que deveremos dar ao comportamento e as 
necessidades do consumidor, não esquecendo a digitaliza-
ção crescente e a aposta na indústria 4.0.

Terminou referindo-se ao mar de oportunidades que a 
campanha contra os plásticos pode criar ao nosso sector, 
em primeiro lugar na embalagem mas também em aplica-
ções menos habituais como copos de papel, palhinhas de 
papel etc. Não deixou de lembrar que a indústria têxtil uti-
liza maioritariamente poliéster (um plástico) e que se pode 
substituir por viscose, um produto fabricado com pasta 
solúvel. Chamou ainda a atenção para a necessidade de 
avançarmos para fábricas “bio-based”, onde toda a árvore é 
aproveitada e para o reforço da economia circular.

Do lado da assistência foram colocadas algumas perguntas, 
sendo que aquela que mais interessou o público foi a rela-
cionada com a competência técnica dos Gestores de Topo. 
Isto é, se um Gestor de Topo deve ou não deve ser tecni-
camente competente na área que gere. Terminou assim 
animada a primeira sessão plenária da TECNICELPA 2018.

Teresa Presas

A audiência na sessão plenária Teresa Presas e A. Dolores Ferreira
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XXIV Conferência TECNICELPA 2018

Sessão Plenária:
O papel e a electrónica flexível

PASCOAL NETO
Sócio n.º 605

A XXIV Conferência TECNICELPA contou com palestra 
plenária oferecida pela Profª Elvira Fortunato, uma 
referência mundial na ciência e engenharia de materiais. 
Juntamente com o seu marido, Prof. Rodrigo Martins, 
criaram e lideram o CENIMAT, Centro de Investigação 
da Universidade Nova de Lisboa e são responsáveis pela 
emblemática descoberta do transístor de papel.

A Profª Elvira Fortunato é também uma das cientistas mais 
galardoadas em Portugal, tendo usufruído de duas bolsas 
ERC (European Research Council) no montante de 5.75 M€ 
e recebido, entre outras condecorações e reconhecimentos, 
a medalha Blaise Pascal Medal, conferida pela Academia 
Europeia de Ciências e, a Grande Ordem do Infante D. Hen-
rique atribuída pelo Presidente da República Portuguesa 
em 2010.

O foco da sua actividade tem-se centrado na chamada 
electrónica flexível, utilizando a celulose e o papel como 
suporte ou elemento activo, em vários domínios de aplica-
ção em que se incluem os biossensores, baterias, colectores 
de energia solar e embalagem inteligente. Num contexto 
de redução do consumo de plásticos não biodegradáveis e 
nas novas oportunidades que daí advêm para a celulose, 
a eletrónica flexível baseada no papel, adquire particular 
relevo. Urge, no entanto, converter este conhecimento em 
produtos e tecnologias, industrializáveis. Este é um dos pro-
pósitos do Laboratório Colaborativo AlmaScience, em fase 
de implementação, envolvendo a Imprensa Nacional Casa 
da Moeda, a Universidade Nova de Lisboa, a Navigator, a 
Clara Saúde e o RAIZ, tema abordado no final da palestra 
da Profª Elvira Fortunato.

Elvira Fortunato

A sala na sessão plenária

Questões e intervenções da audiência



XXIV Conferência TECNICELPA 2018

Sessão 1

Sessão 2

Sessões Orais Técnicas

CARLOS BRÁS
Sócio n.º474

Entre os dias 11 e 12 de Outubro decorreu em Aveiro a XXIV Conferência da Tecnicelpa. Esta
conferência, à semelhança das anteriores, reuniu durante dois dias várias pessoas ligadas aos diferentes 
atores que integram o sector Português da Indústria de Pasta e Papel: Empresas Industriais, Institutos de 
Investigação, Universidades e Fornecedores.

A variedade de temas esteve refletido nos trabalhos apresentados nas diferentes sessões orais (6) e na 
sessão de pósteres. Vários trabalhos com origem nas Universidades, Institutos de Investigação e Empresas 
Industriais versaram os diferentes elos da cadeia de valor da indústria de pasta e papel, desde a maté-
ria-prima florestal até aos novos bioprodutos, sem esquecer a pasta celulósica e o papel. O conjunto das 
sessões orais foi organizado de uma forma coerente, sem esquecer a componente ambiental, cada vez 
mais determinante para a sustentabilidade da indústria.

Na sessão 1 foram apresentados 3 trabalhos da área flo-
restal, nos quais se destacaram os esforços que estão a ser 
desenvolvidos para que um dos recursos florestais mais 
valiosos existentes em Portugal, o Eucalipto Globulus, seja 
sustentável num longo futuro, com recurso a boas práti-
cas florestais em equilíbrio com os ecossistemas, utilizando 
meios tecnologicamente avançados para a monitorização e 
melhor conhecimento das plantações.

A sessão 2 focou-se na produção de pasta celulósica de Eu-
calipto, nas vertentes da otimização dos processos de pro-
dução e da sua adequação quer para a produção de papéis 
tissue, quer ainda para a sua transformação em novos pro-
dutos não papeleiros.
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Sessão 3

Sessão 4

Sessão 5

Sessão 6

Durante a sessão 3 o tema central foi o papel, com a apre-
sentação de 3 trabalhos que versaram novos desenvolvi-
mentos relativos a aplicações inovadoras nos processos de 
fabrico, conferindo melhores características aos produtos 
papeleiros e minimizando os impactos colaterais da utili-
zação de soluções tradicionais. Também aqui se falou de 
digitalização e da sua aplicação à otimização dos processos 
produtivos.

A economia circular esteve presente na sessão 4, com dois 
trabalhos que se centraram nos temas da reutilização das 
lamas de cal e na reciclagem de papéis com componentes 
siliconados, com a proposta de soluções que transformam 
resíduos em matérias-primas utilizáveis para a produção 
de novos produtos. As novas tecnologias, aplicadas à ins-
peção de tubagens com altas temperaturas também estive-
ram presentes nesta sessão.

A sessão 5 teve como tema central a Energia e o Ambien-
te, mas foi principalmente a água que centrou a atenção da 
assistência. A pegada da água e a redução e otimização do 
seu consumo estiveram no centro do debate, conferindo a 
importância que é devida a um recurso escasso mas funda-
mental para a indústria, que tem que ser preservado, como 
garante do futuro para as gerações vindouras. As emissões 
gasosas e a necessidade da sua mitigação complementaram 
a sessão do Ambiente.

Finalmente na sessão 6 os oradores focaram-se nos temas 
do futuro da indústria, que passará inevitavelmente por 
uma grande transformação, dando às fibras vegetais (e 
neste caso às fibras de Eucalipto) um papel central numa 
nova economia. Novos produtos e novos combustíveis de-
rivados das fibras vegetais foram os temas dos trabalhos 
apresentados.

Em jeito de apreciação global sobre esta Conferência, há a 
destacar a qualidade dos trabalhos, a juventude dos orado-
res e participantes e os temas inovadores. 

Parabéns Tecnicelpa.
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XXIV Conferência TECNICELPA 2018

Os Premiados 

PASCOAL NETO
Sócio n.º 605

Abrangência, diversidade e qualidade são três palavras que definem de forma objectiva e sucinta
os trabalhos apresentados nesta última edição da Conferência da nossa Associação, tanto na forma
de comunicações orais como comunicações em póster. 

Não é portanto surpresa, estas três palavras descreverem plenamente o conjunto dos 3 trabalhos 
vencedores desta XXIV Conferência TECNICELPA:

Prémio Tecnicelpa: 

PRODUCTION FACTORS AFFECTING THE
PERFORMANCE OF EUCALYPT KRAFT PULP
FOR TISSUE PAPERS 
Joana C. Ferreira, Dmitry V. Evtyugin, Sofia M. Rebola,
Sofia R. Jorge, Leonor Margalho (Univ. Aveiro e CELBI)

Melhor Póster:

MONITORING AND CONTROL OF A NEW EUCALYPUS
PEST, THE BRONZE BUG, THAUMASTOCORIS
PEREGRINUS
Catarina I. Gonçalves, Luís Mota, Ana Reis,
Manuela Branco, Carlos Valente (RAIZ)
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Pascoal Neto, Joana Ferreira, Pedro Matos Silva

Pedro Matos Silva, Carlos Brás, Catarina Gonçalves, Paulo Ferreira



Melhor Apresentação:

HIGH-SOLIDS BATCH SIMULTANEOUS
SACCHARIFICATION AND FERMENTATION OF
PRIMARY SLUDGES FOR BIOETHANOL PRODUCTION
Cátia V.T. Mendes, M. Graça V.S. Carvalho,
Ricardo F.G. Rodrigues, Jorge M.S. Rocha (Univ. Coimbra).

A cadeira de valor, da floresta ao produto final, passando 
pelas áreas emergentes das biorrefinarias, está aqui bem 
presente, envolvendo algumas das instituições académi-
cas e de I&D que a nível nacional mais se têm destacado 
na investigação da floresta e dos produtos dela derivados. 
Por último, é evidente o envolvimento, directo ou indirecto 
das empresas, no apoio e dinamização dos projectos ganha-
dores, denotando compromissos e apostas reforçadas no 
apoio à investigação e desenvolvimento. 

A primeira sessão paralela foi moderada pelo Engº Jorge Ri-
beiro e contou com excelentes apresentações da Buckman, 
da Valmet e da Andritz. Nesta sessão foram abordados te-
mas muito interessantes para a nossa indústria: metodolo-
gias para detecção de fugas em Caldeiras de Recuperação; 
Optimização do processo da linha de pasta com a adição de 
equipamentos de lavagem; Coordenação do projecto de re-
modelação da Máquina de Secagem de Pasta da Celbi.

A qualidade dos trabalhos apresentados, foi um parâme-
tro determinante na selecção dos trabalhos vencedores. 
Os três trabalhos refletem a elevada qualidade da inves-
tigação, de nível internacional, que se realiza em Portugal 
no sector da floresta, pasta e papel. Estamos, sem dúvida, 
perante um sector exemplar em que a cooperação univer-
sidade-empresa é um pilar estruturante do sucesso que o 
mesmo grangeia a nível nacional e internacional. 

Estão de parabéns os autores, as suas instituições e empresas!

XXIV Conferência TECNICELPA 2018info tecnicelpa 57
23

XXIV Conferência TECNICELPA 2018

Sessões paralelas
de Fornecedores

VÍTOR LUCAS
Sócio n.º 1084

Na sua XXIV Conferência Tecnicelpa realizada em Aveiro 
a Comissão Organizadora incluiu no programa duas sessões 
paralelas por forma a dar oportunidade aos fornecedores de 

mostrarem os seus desenvolvimentos tecnológicos.

Vitor Lucas, Pedro Matos Silva, Graça Carvalho, Mário Amaral

Painel de oradores, moderado por Jorge Ribeiro
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A segunda sessão foi moderada pelo Engº José Henriques e 
contou com excelentes apresentações da RNM, da Noram e 
da Suez. Nesta sessão foram apresentadas algumas soluções 
de inovação para a nossa indústria: Bioprodutos que pode-
rão ser interessantes para papéis higiénicos e embalagem; 
Aproveitamento de gases não condensáveis para produção 
de ácido sulfúrico; Tecnologias a aplicar no tratamento de 
efluentes que permitem a recuperação da água.

As sessões contaram com elevada participação tendo as 
pessoas tido a oportunidade de discutir os assuntos com os 
palestrantes.

Parabéns à Tecnicelpa por esta iniciativa e aos represen-
tantes dos fornecedores que bastante abrilhantaram e en-
riqueceram os conteúdos da Conferência.

Este desafio põe, no entanto, de manifesto, a relevância do 
desenvolvimento de competências comunicacionais e de 
síntese por parte de professores e investigadores. A forma 
como se elaboram os slides, com ênfase nas ideias chave e 
no potencial do trabalho apresentado, difere substancial-
mente da forma de preparação de uma apresentação de 20 
ou 30 minutos, onde os temas podem e devem ser mais de-
senvolvidos nos seus aspetos científicos.

Deve salientar-se que no final de um dia intenso, manter 
os presentes na sessão focados nas apresentações foi cer-
tamente o trabalho mais árduo. Para os avaliadores existiu 
certamente a dificuldade de pesar com justa medida a em-
patia da comunicação com o rigor do seu conteúdo.

Em síntese, merecem um agradecimento especial todos os 
oradores, pelo seu empenho em aproveitar esta oportuni-
dade para mostrar o seu trabalho.

XXIV Conferência TECNICELPA 2018

Sessão de Pósteres

JOÃO MARTINS
Sócio n.º 822

No dia 11 de outubro dez bravos valentes responderam ao desafio de, em 
apenas 5 minutos, comunicar o essencial de anos de um trabalho árduo 

de investigação. Mas ao contrário do sucedido no filme de Raoul Walsh, 
em que “They died with their boots on” (Todos morreram calçados), os 

oradores participantes fizeram prova do seu talento e sobreviveram.

A assistência na sala das sessões paralelas
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Uma saudação especial ao “Thaumastocoris Peregrinus”, 
que em conjunto com a sua investigadora Catarina Gon-
çalves, se impuserem como uma dupla imbatível para a 
atribuição do prémio de melhor apresentação da sessão de 
“Poster Pitches”.

MONITORING AND CONTROL OF A NEW EUCALYPUS PEST,
THE BRONZE BUG, THAUMASTOCORIS PEREGRINUS
Catarina I. Gonçalves, RAIZ

UTILIZAÇÃO DE CARTOGRAFIA DE SOLO DA GALIZA COMO
FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO MACRO DA APTIDÃO FLORESTAL
PARA O EUCALIPTO
Nuno J.T. Rodrigues, RAIZ

PAPER POTENTIAL OF PORTUGUESE HEMP PLANT
Cecília M C Baptista, IPT

IMPACT OF CELLULASE ENZYME IN PAPER PROPERTIES
OF BLEACHED HARDWOOD KRAFT PULP
Sofia M. Rebola, CELBI

IMPROVING THE WASHING EFFICIENCY OF ECF BLEACHING 
OF EUCALYPT KRAFT PULP
Inês S. F. Mendes, CICECO

THE POTENTIAL OF SHORT FIBERS RECYCLING
A. Mendes de Sousa, RAIZ

RECOVERY BOILER REDUCTION RATE CONTROL
Timo Laurila, VALMET

PURIFICATION OF CONDENSATES FROM BLACK LIQUOR
EVAPORATION BY ACTIVATED CARBON
Dmitry Evtyugin, Univ. Aveiro

PRODUCING OF BLEACHED MICROCRYSTALLINE CELLULOSE BY
TWO STAGE DILUTE ACID HYDROLYSIS
Ivo V. Valchev, Univ CTM Bulgary

RECENT ADVANCES ON MULTIFUNCTIONAL NANOCELLULOSE
BASED COMPOSITES AND HYBRID MATERIALS
Carla Vilela, CICECO

E finalmente, para que os escassos 5 minutos de presença 
ao vivo se possam transformar em informação mais du-
radoura, segue uma lista dos trabalhos apresentados e dos 
seus autores a quem, mais uma vez, a Tecnicelpa agradece a 
participação na sua XXIV Conferência Internacional.
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XXIV Conferência TECNICELPA 2018

EXPOCELPA 2018 

CARLOS SILVA
Sócio n.º 946

A EXPOCELPA 2018 acolheu 14 empresas que elegeram o XXIV Encontro da Tecnicelpa para divulgar
os seus produtos ou serviços junto da vasta comunidade técnica presente.

Apesar de vivermos uma era de comunicação e divulgação 
por meios eletrónicos de acesso fácil e uso generalizado, o 
contacto presencial, personalizado e direto ainda é diferen-
ciador e uma forma privilegiada de contacto e interação, 
que permite aproximar de forma singular novas tecnolo-
gias ou desenvolvimentos e os responsáveis pela sua imple-
mentação no meio industrial.

O espaço ocupado pela EXPOCELPA 2018 permitiu poten-
ciar esse contacto, em especial durante os coffee breaks do 
Encontro.

Os expositores presentes: Andritz, Bellmer, BlueStream, 
Celpapel, Elettric80, ENP, Firefly, Helukabel, Igcar/AFT/
Diamco, Metso, RNM, SEW, Suez e Valmet, tiveram opor-
tunidade de apresentar todo o tipo de equipamentos, ser-
viços, novas abordagens, ferramentas da era Indústria 4.0, 
não esquecendo todo o tipo de soluções consagradas nas 
diversas áreas dos setores de pasta e papel.

Tivemos a honra de acolher algumas empresas que são já 
uma tradição na EXPOCELPA, mas também algumas que 
só recentemente participam neste espaço ou outras que 
se juntaram pela primeira vez, fruto da fase por que pas-
sa o setor, com investimentos importantes e interessantes 
oportunidades de negócio.

Apresentamos os nossos agradecimentos a todos os ex-
positores presentes na EXPOCELPA 2018 e reiteramos os 
nossos votos para que os seus negócios tenham o merecido 
retorno.

LISTA DE EXPOSITORES
Exhibitors list

1: SEW-EURODRIVE Portugal Lda,
2: RNM, Produtos Químicos S.A.
3, 4, 5: ANDRITZ
6: Firefly AB
7: IGCAR / AFT / LM DIAMCO
8, 9, 10: Valmet Lda
11: ENP Publishing
12: HELUKABEL
13, 14: METSO Portugal Lda
15: CelPapel
16: SUEZ
17: BlueStream
18: Elettric80 S.p.A.
19: BELLMER Ibérica Machinery
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A indústria portuguesa de pasta e papel
A dinâmica da transformação

Painel debate com CEO’s 

TERESA PRESAS
Ex-diretora CEPI

Uma indústria com uma tão grande relevância para Portugal e tão pouco reconhecida 
e apoiada! Apesar de representar 0,5% da economia nacional e de contribuir em 5% para as 
exportações do país, a indústria da pasta e papel opera num ambiente de grande hostilidade. 

Essa situação está cristalizada na dificuldade das empresas do setor de aceder à matéria-prima 
madeira, condição sine qua non para poder produzir.

estratégica, bem como o contexto mais amplo que influen-
cia essa estratégia e dentro da qual as empresas exercem a 
sua atividade industrial.

O debate centrou-se em três vetores: a natureza e condi-
ções da chamada Reforma Florestal, disponibilidade de ma-
téria-prima e a imagem do setor na opinião pública. Peran-
te estas questões fundamentais, a primeira pergunta que se 
levanta é: “quo vadis” indústria florestal?

No âmbito da XXIV Conferência da Tecnicelpa, que de-
correu a 11 e 12 de outubro passado, os dois dirigentes das 
principais empresas de pasta e papel, Eng. Diogo da Silveira 
da Navigator Company e o Eng. Paulo Fernandes da ALTRI, 
participaram num debate juntamente com o Prof. Vitor 
Bento, conhecido gestor e economista e o Eng. Francisco 
Gomes da Silva, ex-Secretário de Estado das Florestas e De-
senvolvimento Rural. Esse painel serviu de enquadramento 
às discussões de ordem técnica que decorreram ao longo 
dos dois dias, proporcionando uma perspetiva empresarial
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A enquadrar o debate, o Prof. Vitor Bento apresentou um 
panorama macroeconómico do país, no qual se insere a in-
dústria, que representa 2% do setor transacionável portu-
guês. Durante o debate, o Prof. Vitor Bento expôs a teoria 
que tem vindo a defender segundo a qual a economia deve 
ser abordada também no âmbito das suas relações com a 
Moral e a Política e que nessa perspetiva, o conflito atual 
entre o Estado e a indústria portuguesa de pasta e papel 
é prejudicial não só ao setor, mas ao desenvolvimento so-
cioeconómico do país. Em relação à Reforma Florestal, na 
perspetiva do membro do painel, o progresso implica “uma 
permanente negociação entre a Natureza e, a vontade e as 
aspirações do Homem”.

Este aspeto foi corroborado pelo Eng. Gomes da Silva, para 
quem a indústria, garante da sustentabilidade da floresta, 
deve ser reconhecida como parceiro na política florestal e 
não como o “delinquent” contra o qual é necessário legislar.

O que faz a indústria perante estas circunstâncias políticas 
que lhe diminuem o acesso à sua matéria prima? Uma das 
soluções é importar, com uma eventual perda de competi-
tividade, e consequente impacto adverso nas exportações 
e no PIB. Outra solução é diversificar.

Para o Eng. Diogo da Silveira, mesmo a importação de 
madeira é problemática, uma vez que a procura global de 
“hardwood” está aquém da oferta.  Essa procura continua 
a aumentar, impulsionada por diversos fatores como as 
preocupações ambientais que levam governantes e con-
sumidores a preferirem produtos à base de madeira como 
substitutos de produtos baseados em matérias primas fós-
seis. Nomeadamente aquilo a que o Eng. Diogo da Silveira

Sala cheia para assistir ao painel de debate com os CEO’s

Vitor Bento

Diogo da Silveira
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chamou “global plastic fobia”, que resultou numa política 
europeia à qual Portugal aderiu. Vasta contradição! Por um 
lado, favorece-se os produtos à base de madeira, por outro 
restringe-se o acesso a essa mesma madeira!

Apesar disso, ou por causa disso, a transformação da in-
dústria não para. A Navigator apostou no segmento tissue 
como motor de crescimento. Entende que, apesar desse 
produto não estar no ADN da empresa no sentido de pro-
duto diretamente dirigido ao consumidor, altamente com-
petitivo na distribuição, a experiência em “branding” da 
empresa permitir-lhe-á entrar em força no Mercado.

Para o Eng. Paulo Fernandes, o problema da matéria-pri-
ma não é menos preocupante. Para o contornar, a estraté-
gia da ALTRI é explorar outros produtos que lhe permitem 
um melhor aproveitamento da madeira, com maior valor 
acrescentado. A empresa entrou decididamente na Bioeco-
nomia. Ou antes, nas oportunidades abertas pela Bioeco-
nomia circular. A produção de “dissolving pulp” é um passo 
decisivo para entrar no setor dos têxteis, integrando-se as-
sim numa grande tendência internacional do setor. 

No entanto, as exigências da política ambiental, como se-
jam as normas impostas pelos valores de referência das 
melhores técnicas disponíveis, requerem avultados inves-
timentos que nem sempre se justificam.

A questão da comunicação para reverter a imagem do se-
tor teve a contribuição dos quatro participantes. Partindo 
do princípio, enunciado no início pelo Prof Vitor Bento, de 
que nenhum setor ou empresa pode manter um conflito

duradouro com a sociedade, os participantes concorda-
ram que a indústria deveria enveredar largos esforços e 
recursos, de forma prioritária, para melhorar a perceção 
do público em relação ao setor. O Eng. Francisco Gomes 
da Silva apelou mesmo a um papel de “lobbyista” para a 
indústria. Com efeito, o papel da indústria nas grandes 
questões societais, como a mitigação das alterações climá-
ticas, a economia circular e o desenvolvimento rural, de-
veriam pôr a indústria num lugar de parceria privilegiada 
com o Estado.

Será colaboração a palavra de ordem?

Francisco Gomes da Silva, Vitor Bento, Teresa Presas, Paulo Fernandes, Diogo da Silveira, Pedro Matos Silva 

Francisco Gomes da Silva

Paulo Fernandes
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XXIV Conferência TECNICELPA 2018

Visita Técnica ao RAIZ

LUÍS MACHADO
Sócio n.º 754

No âmbito da XXIV Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel – TECNICELPA 2018 realizou-se 
no passado dia 12 de outubro uma visita técnica ao RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel 
situado na Quinta de São Francisco em Eixo, Aveiro.

O RAIZ é um centro de investigação privado, sem fins 
lucrativos, reconhecido como entidade do Sistema Cien-
tífico e Tecnológico Nacional e como Centro de Interface 
- Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia. A 
sua ação pretende otimizar, numa ótica de custo/benefí-
cio, as vantagens competitivas da fileira silvo-industrial 
nacional e da The Navigator Company, garantindo a sua 
sustentabilidade.

A visita contou com a participação de técnicos do sector 
nacionais e estrangeiros (Bulgária e Eslovénia) das áreas 
industriais, universitárias e do associativismo do sector.

A visita iniciou-se pelas Boas-Vindas e a apresentação 
geral das missão e actividade do RAIZ, pelo seu Director- 
-Geral (Prof. Carlos Pascoal Neto), que abrange simulta-
neamente a investigação, consultoria especializada e for-
mação nas áreas da floresta e da produção de pasta e papel. 
Ainda em sala, para além da apresentação genérica da ac-
tividade do RAIZ foi detalhado o projecto estruturante de

Investigação e Desenvolvimento para o sector que iniciou 
a sua actividade neste ano – Projecto Impactus.

Em seguida, a visita continuou pelos laboratórios e áreas 
de instalações-piloto do RAIZ que são essenciais para o de-
senvolvimento das capacidades deste instituto. Nas áreas 
de produção de pasta e papel foi possível ficar a conhecer 
os laboratórios químicos de apoio, laboratórios especializa-
dos nas áreas de caracterização tecnológica de pasta, papel, 
tissue (área mais recente no RAIZ), assim como a área de 
desenvolvimento para aplicações de biorefinaria.

As instalações-piloto de produção de pasta, branqueamen-
to e refinação foram também visitadas para além do labora-
tório de observação e caracterização de fibras.

Nas instalações do RAIZ foi ainda possível conhecer as téc-
nicas utilizadas para controlo de pragas e doenças do euca-
lipto, assim como os principais intervenientes utilizados no 
controlo biológico dessas pragas.

O grupo de visitantes Carlos Pascoal Neto, Diretor Geral do RAIZ
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XXIV Conferência TECNICELPA 2018

Visita à fábrica
transformação
tissue de Cacia

MANUEL DELGADO
Sócio n.º 636

No cumprimento do programa definido da XXIV Conferência
TECNICELPA 2018, teve lugar a visita técnica ao complexo industrial

de Cacia à área de transformação de Tissue.
A expetativa era grande, a organização esteve ao mais alto nível

salvaguardando acima de tudo a segurança dos visitantes.

Por último, os visitantes foram guiados numa visita muito 
detalhada e enriquecedora à Quinta de São Francisco, onde 
foi possível observar e apreender muita informação sobre 
a enorme variedade de espécies do género Eucalyptus.

A história da Quinta de S. Francisco começa com Jaime de 
Magalhães Lima, importante escritor, político e intelec-
tual do final do século XIX e início do século XX, natural 
e residente em Aveiro. Em 1896 recebe a Quinta do Vale 
do Soão (em Eixo) como herança, mas a grande admiração 
pelo pensamento de S. Francisco de Assis leva-o a rebatizá-
-la como Quinta de S. Francisco. Entre 1902 e 1906, planta 
cerca de 80 espécies de eucaliptos, tornando a Quinta num 
dos maiores arboretos de eucaliptos fora da Austrália.

Como a unidade na data da visita ainda se encontrava em 
processo de conclusão de trabalhos de instalação e arran-
que, naquele momento não estavam reunidas as condições 
de segurança para visitar o equipamento mais imponente 
e que desperta mais curiosidade dos visitantes - a máquina 
de papel tissue, todos percebemos a complexidade deste 
processos e a decisão tomada na altura. Certamente ficará 
para uma próxima oportunidade.

Logo à chegada deixando para segundo plano a fábrica de 
pasta, deparamo-nos com 4 imponentes edifícios indus-
triais ainda brilhantes de novo, com as seguintes alturas:

− Edifício das Máquinas de Papel – 22 m;
− Armazém de Rolos (Bobinas) – 19 m;
− Edifício da Transformação – 8,7 m;
− Armazém de Paletes (Produto Acabado) – 37 m.

Na Quinta de São Francisco

Investigação no controlo de pragas

No laboratório
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Já no interior do edifício da transformação, vimos um 
layout bem desenhado, com espaços amplos e altamente 
automatizado a converter as grandes bobinas de tissue já aí 
produzidas, em artigos de uso doméstico e sanitário, desig-
nadamente rolos de papel higiénico e guardanapos, através 
de processos altamente automatizados, que culminam com 
o empacotamento, ensacamento já em paletes movimen-
tadas por veículos autónomos prontas para expedição, ha-
vendo no entanto a possibilidade de serem armazenadas  
no imponente e automatizado Armazém de Paletes.

De referir que o projeto de tissue para o site de Cacia prevê 
a instalação de duas máquinas de fabrico de tissue, com a

capacidade de 184 690 t/ano (na base de 365 dias/ano) e a 
unidade de transformação terá uma capacidade de produ-
ção líquida de 76 000 t/ano, prevendo-se a exportação de 
60 000 t/ano de bobinas de papel. (Dados do RNT do EIA).

Saímos satisfeitos da visita e com a vontade de um dia vol-
tar e ver o grande projeto que ali se está a desenvolver.

Um grande agradecimento ao staff da Navigator Tissue em 
Cacia, por numa fase complexa de trabalhos de instalação 
e arranque ainda ter tido a disponibilidade de receber os 
visitantes associados da Tecnicelpa.

XXIV Conferência TECNICELPA 2018

Jantar de Gala

JOÃO SÁ NOGUEIRA
Sócio honorário nº 20

Encerrou, da melhor maneira, a XXIV Conferência Tecnicelpa 2018, 
com a realização de um Jantar de Gala numa moderna unidade hoteleira 

integrada num projeto de recuperação de todo o espaço fabril da Vista Alegre, 
compreendendo o Palácio, a Capela de Nossa Senhora da Penha de França, 

o Bairro Operário, o Teatro e o Museu, num contexto paisagístico que inclui 
a Fonte do Carrapichel e a própria Ria de Aveiro. 

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 2

Grupo 4
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Depois do pôr do sol, já no interior do Hotel, numa sala ele-
gantemente decorada, e tendo como fundo musical as apre-
ciadas interpretações de um quarteto musical em que marca-
va presença um colega do Raiz, seguiu-se o Jantar com uma 
sofisticada e bem elaborada ementa que a todos agradou. 

O ponto alto da noite seria a atribuição de várias distinções 
que, só por si, mostraram como a Tecnicelpa continua ativa 
e põe em prática, de acordo com os seus objetivos, a promo-
ção do aperfeiçoamento técnico-profissional e científico dos 
associados.

Foi precisamente junto a um dos braços desta, o Rio Boco, que, num fim de tarde com 
uma temperatura extremamente amena, se realizou, ao ar livre, a Receção do Jantar, que 
proporcionou, desde logo, um  convívio muito amistoso entre todos os participantes, durante 
o qual as várias gerações presentes nesta Conferência tiveram oportunidade de fazer novos 
conhecimentos, trocar impressões e reforçar ligações antigas. Forma de concretizar, da 
maneira mais simpática, o estabelecimento e incentivo de contacto  e intercâmbio de 
conhecimentos entre os associados, conforme os fins estatutários da nossa Associação.

Momentos na receção

Entre o trabalho e o prazer

Um brinde à Tecnicelpa

A alegria do convívio

A desfrutar a refeição

O convívio
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Depois das palavras do Presidente do Conselho Diretivo, Pedro Matos Silva, que salientou a importância 
dos galardões que seriam distribuídos nessa noite, teve lugar a atribuição das medalhas comemorativas 
de 25 anos de associados aos sócios Manuel Patrício, António Redondo, António Atalaia, Luís Saramago, 
Óscar Arantes e Carlos Ferreira. Momento de grande vibração, dada o contributo que estes associados 
têm prestado quer à Associação quer ao Setor da Pasta e Papel.

Os medalhados dos 25 anos de Sócio Individual da Tecnicelpa

Seguiu-se o anúncio dos Prémios referentes aos trabalhos 
apresentados na XXIV Conferência, instituídos com o in-
tuito de estimular a produção de trabalhos técnico-científi-
cos nas Empresas, Universidades e Institutos de Investiga-
ção que desenvolvem a sua atividade nas áreas da Floresta, 
da Pasta e do Papel.

Era grande a expetativa para se saber quais os vencedores, 
dado o elevado nível dos trabalhos apresentados. Foram os 
seguintes os galardoados:

PRÉMIO TECNICELPA: 
Production factors affecting the performance of eucalypt 
kraft pulp for tissue papers, da autoria de Joana C. Fer-
reira, Dmitry V. Evtyugin, Sofia M. Rebola, Sofia R. Jorge, 
Leonor Margalho (Universidade de Aveiro e CELBI), com 
apresentação por Joana C. Ferreira.

MELHOR PÓSTER: 
Monitoring and control of a new eucalypus pest, the bron-
ze bug, thaumastocoris peregrinus, da autoria de Catarina 
I. Gonçalves, Luís Mota, Ana Reis, Manuela Branco, Carlos 
Valente (RAIZ), com apresentação por Catarina I. Gonçalves.

MELHOR APRESENTAÇÃO: 
High-solids batch simultaneous saccharification and fer-
mentation of primary sludges for bioethanol production, 
da autoria de Cátia V. T. Mendes, M. Graça V. S. Carvalho, 
Ricardo F. G. Rodrigues, Jorge M. S. Rocha (Universidade de 
Coimbra), com apresentação por Cátia V. T. Mendes.

Exemplos muito elucidativos do notável trabalho de inves-
tigação que se vem realizando nas Empresas e nas Univer-
sidades e das parcerias que, com muito sucesso, estas enti-
dades têm vindo a estabelecer entre si com vista à inovação 
e dinamização do setor. De salientar o grande número de 
jovens técnicos e investigadores que, com muita maturida-
de, dão o seu contributo para estes resultados.

O mesmo espírito inovador e dinâmico que tínhamos cons-
tatado, ao longo de toda a Conferência, na variada e abran-
gente série de apresentações feitas, quer nas sessões orais 
quer nos pósteres, nas brilhantes palestras proferidas e na 
elucidativa mesa redonda final, complementadas pela inte-
ressante exposição técnica, que tanta curiosidade despertou.

Realizada a Conferência numa altura em que o setor da 
pasta e papel atravessa uma complexa crise, com impac-
tos negativos na reputação, na notoriedade e na confiança, 
veio este evento mostrar uma realidade muito diferente do 
que é infundadamente propagado, revelando a vitalidade 
e a importância de um setor que, ultrapassando as várias 
ameaças, está a desenvolver um trabalho inovador e per-
sistente nas suas várias áreas de atividade, nomeadamente 
no âmbito da energia e ambiente, das biorrefinaria e bio-
tecnologia e das novas aplicações para a pasta e o papel.

Realidade que, devidamente divulgada, contribuirá para 
uma renovada imagem de um setor que, ciente das suas 
obrigações económicas, ambientais e sociais, é fonte de ri-
queza indispensável para o progresso do país.

Manuel Patrício Luís Saramago

Quarteto musical LOWDNESS

Óscar Arantes Carlos FerreiraEm representação de:
- António Redondo
- António Atalaia
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Momentos sociais e de convívio

JOÃO INÁCIO
Sócio nº 894

Caros Sócios,

Um dos grandes objetivos aquando da criação da Tecnicel-
pa foi, desde a sua génese, promover encontros dos técnicos 
com os diferentes intervenientes do sector da pasta e papel. 
Num tempo em que as exigências dos profissionais do sec-
tor são cada vez maiores e o tempo disponível para parti-
cipar em encontros técnicos é cada vez menor, a interação 
e partilha de conhecimentos e experiências resultantes dos 
encontros nacionais da Tecnicelpa, que também acontecem 
entre as diversas apresentações, são uma mais-valia ao ní-
vel da experiência e da satisfação para quem neles participa. 
À primeira vista, pode pensar-se que o que aqui foi dito é 
um lugar-comum, mas não nos podemos esquecer que es-
tes momentos são fundamentais para os colegas que estão a 
começar a sua vida profissional, na medida em que propor-
cionam oportunidades para interagirem, para conhecerem 
novas realidades e novos contextos. Por outro lado, estes  
momentos permitem que os colegas que geralmente co-
municam durante o ano por telefone ou por e-mail, possam, 

finalmente, encontrar-se frente e a frente, para além de 
possibilitar momentos de convívio entre colegas e amigos 
para relembrar os bons velhos tempos. Estes momentos de 
convívio são, sem dúvida, um dos principais fatores de su-
cesso dos encontros da Tecnicelpa, pois são estes momentos 
que nos ficam mais “gravados” na nossa memória.

Este ano, o encontro decorreu no hotel Meliá, um hotel 
muito bem situado, mesmo no centro de Aveiro e junto 
à Ria, perto da antiga Fábrica de Cerâmica Campos, sen-
do nós brindados durante os almoços com uma paisagem 
magnífica, que vem ainda tornar este convívio entre cole-
gas uma experiência ainda mais memorável. São efetiva-
mente momentos como estes que, não só nos enriquecem, 
como também nos permitem dar continuidade no rumo 
proposto pelos nossos sócios fundadores. 

Até ao próximo encontro…
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Receção

Almoço

Pósteres

Cocktail

Coffe Break

No intervalo



Texto da autoria de técnicos do:
RAIZ – Instituto de investigação da floresta e do papel e

The Navigator Company

O crescimento acelerado da população 
mundial nas últimas décadas, atingin-
do mais de sete mil milhões de pessoas
actualmente e com previsão de nove 
mil milhões em 2050, tem levado a um
aumento igualmente acelerado da 
procura de bens alimentares e maté-
rias-primas de origem vegetal para 
satisfazer as necessidades das popu-
lações. Essa pressão demográfica tem 
impactado os recursos naturais do pla-
neta, de onde destacamos a redução da 
área de floresta natural. As florestas 
plantadas, estabelecidas através da 
plantação ou
sementeira de espécies nativas ou 
exóticas, surgem como alternativa 
para suprir as necessidades crescentes 
de produção de matérias-primas a 
partir de biomateriais, de protecção de 
florestas naturais e/ou conservação 
ambiental (J Evans 2009).

A Conferência das Nações Unidas 
sobre o Desenvolvimento e Ambiente 
(Rio de Janeiro 1992) reconheceu a 
importância das florestas plantadas no 
contexto da gestão florestal sustenta-
da. O 1º encontro de peritos intergo-

A área mundial de florestas plantadas 
é de cerca de 264 milhões de hectares, 
representando 7% da área florestal
mundial (http://www.fao.org/forestry/
plantedforests/en/2016). Segundo 
a PÖYRY, em 2013 cerca de 4% de 
florestas plantadas produziram 34% da 
madeira usada para fins industriais. O 
WWF Living Forests Report estima que 
a procura de madeira possa triplicar 
nas próximas quatro décadas, o que
impõe a necessidade de plantar cerca
de 250 millhões de hectares de novas 
plantações, (http://d2ouvy59p0d-
g6k.cloudfront.net/downloads/
ngp_2014review_onscreen_2.pdf).

De acordo com o Global Forest Resour-
ces Assessment 2000 da FAO (FAO, 
2001), as espécies mais plantadas eram
Pinus spp, (20%) e Eucalyptus spp (10%). 
Na Europa, há 69 Mha de florestas plan-
tadas, das quais menos de 3 Mha estão 
em Portugal. Cerca de 35% do território 
nacional tem ocupação florestal, sendo 
que a floresta plantada de eucalipto 
ocupa 9% da área, a de sobreiro 8% e a 
de pinheiro bravo também 8% (dados do 
6º Inventário Florestal Nacional).

vernamentais para debater este 
tema aconteceu em abril de 1999 em 
Santiago do Chile. Em 2000 foi criado 
o Fórum das Florestas das Nações Uni-
das (UNFF). Foram reconhecidos di-
ferentes funções e serviços para dife-
rentes tipos de floresta, em diferentes 
contextos geográficos. Actualmente, 
a iniciativa New Generation Planta-
tions Platform ( http://www.newge-
nerationplantations.net/) promove 
um fórum de debate e aprendizagem 
entre governos e empresas florestais 
de todo o mundo. Esta plataforma é 
gerida pelo WWF internacional, que 
reconhece o papel fundamental das 
florestas plantadas e promove através 
da partilha de experiências, o seu pla-
neamento e gestão adequados, condi-
ção essencial para conciliar interesses 
de ordem ambiental, social e económi-
ca. O Forest Solutions Group (FSG) do 
World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD, http://www.
wbcsd.org/about/organization.aspx) 
também se constitui como plataforma 
de colaboração estratégica que preten-
de reforçar a gestão sustentável das 
florestas, a nível mundial.

Florestas Plantadas

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

ARTIGOS TÉCNICOS
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As florestas plantadas são fontes 
importantes de produtos florestais (e.g. 
madeira, fibra, carvão, energia, bio-
massa), não florestais (e.g. alimentação 
para animais, apicultura, óleos essen-
ciais) e ambientais (e.g. protecção/

 (diversidade), produção (madeira e 
outras matérias primas), actividades 
e serviços (turismo, infraestruturas), 
paisagem, desporto, educação, cultura 
e nível de vida (http://maxa.maf.govt.
nz/mafnet/unff-planted-forestry-
meeting/conference-papers/benefits-
-of-planted-forests.pdf).

Como qualquer área de plantação, uma 
floresta plantada pode conter um me-
nor número de espécies, relativamente 
à floresta nativa no mesmo local. No 
entanto, é comum as florestas planta-
das substituírem outros ecossistemas
degradados pelo homem (e.g. pastos 
abandonados), suportando maior diver-
sidade biológica que estes. As florestas 
plantadas podem também ter um papel 
tampão e de ligação, importante,

recreação, qualidade do ar, quebra 
vento),especialmente dado o decrésci-
mo da área de floresta natural, resul-
tante da desflorestação causada pelo 
impacte humano em países em desen-
volvimento, ou a sua reserva para fins 
de conservação em países desenvol-
vidos (www.un.org/esa/forests/pdf/
cli/report-nz-plantedforests-sfm.pdf). 
Dyck B.(2003) elenca detalhadamente 
os benefícios das florestas plantadas, 
com gestão adequada, desde a regu-
lação ecológica (clima, ar, água, solo) à 
protecção (riscos, ruído), preservação

das plantações no reforço da resiliência 
e capacidade de adaptação às alterações 
climáticas.

Os desafios de futuro passam por me-
lhorar e divulgar o conhecimento exis-
tente e as boas práticas estabelecidas, 
envolver os stakeholders interessados e 
encontrar modelos de ordenamento
do território sustentáveis, com benefí-
cios sociais, ambientais e económicos. 
Este documento pretende fazer uma 
contribuição para esse objectivo, par-
tindo de conhecimento disponível na 
literatura sobre o impacte das plan-
tações de eucalipto sobre os recursos 
hídricos, o solo, a biodiversidade e os 
incêndios. Será também abordado o po-
tencial de estabelecimento e dispersão 
do eucalipto, em território nacional.

recuperação do solo, retenção/quali-
dade da água, sequestro de carbono), 
produzidos num contexto de sustenta-
bilidade, eficiência energética e respei-
to pelo ambiente. Podem apresentar 
crescimento e produtividade destaca-
dos, como resultado do ordenamento, 
materiais genéticos e tratamentos 
silviculturais adequados. Para além de 
aliviarem a pressão sobre as florestas 
naturais, desempenham também um 
papel importante de preservação de 
valores sociais e culturais associados 
às florestas (e.g. biodiversidade, caça, 

relativamente a áreas de floresta 
nativa (existentes ou a recuperar). Esta 
função pode apoiar a sustentabilidade 
de ecossistemas agrícolas e outros usos 
da terra (Carnus et al 2006).

Também em Portugal, a plantação de 
florestas tem permitido ensaiar dife-
rentes estratégias de gestão, monitori-
zação e protecção florestal, resultando 
no desenvolvimento de conhecimento
e tecnologia sobre as interações solo, 
recursos hídricos, diversidade bioló-
gica, controle de riscos e diferentes 
tipos de espécies florestais, que podem 
apoiar a compatibilização de interesses 
de ordem ambiental, social e económi-
ca, partes integrantes de um modelo de 
gestão sustentável (Soares J. 2015). Uma 
área que importa aprofundar é o papel

Espécies Florestais em Portugal
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PARÂMETROS PROCESSUAIS QUE AFECTAM A 
PERFORMANCE DE PASTAS KRAFT DE EUCALIPTO

PARA APLICAÇÃO EM PAPÉIS TISSUE

PRÉMIO TECNICELPA 2018

Joana C. Ferreira1, Dmitry V. Evtuguin1, Sofia M. Rebola2, Sofia R. Jorge2, Leonor Margalho2

1 CICECO, Departamento de Química da Universidade de Aveiro, Campus Universitário de Santiago, P-3810-193 Aveiro, Portugal
2 Celulose Beira Industrial (CELBI) S.A., Leirosa, 3081-853 Figueira da Foz, Portugal

*Email: joana.ferreira@altri.pt
Telefone: 915 108 478

RESUMO

Impulsionadas pelo crescimento substancial do mercado de papel tissue, as indústrias de pasta são 
atualmente desafiadas a otimizar as condições processuais de uma forma económica e tecnologi-
camente viável. Com o intuito de avaliar o impacto dos parâmetros processuais associados aos pro-
cessos de cozimento e branqueamento de pastas kraft de eucalipto para aplicação em papéis tissue 
nas diferentes propriedades finais das mesmas e percetíveis pelo consumidor, foi efetuada uma 
pré-seleção de pastas industriais recorrendo a uma análise multivariável de dados. Esta análise 
teve como objetivo encontrar pastas distintas que potenciassem propriedades de suavidade e capa-
cidade de absorção, cruzando a dependência estatística destas com resultados de composição quí-
mica, propriedades de resistência mecânica e morfologia de fibras. As correlações encontradas para 
as pastas produzidas industrialmente foram validadas recorrendo a uma simulação em laboratório 
de condições semelhantes. Os principais parâmetros analisados foram a carga alcalina ativa no pro-
cesso de cozimento e o perfil de reagentes nos estágios PO e D da sequência de branqueamento ECF 
efetuada (O-O-DH-PO-D-P). O aumento da severidade do cozimento, para condições de branquea-
mento standard, afetou positivamente a suavidade da pasta, com uma redução substancial do teor 
de xilanas, perda de viscosidade intrínseca e propriedades de resistência mecânica. As pastas pro-
duzidas à escala laboratorial demonstraram ainda uma forte tendência de aumento da suavidade e 
capacidade de absorção com a diminuição da rigidez da folha. As pastas que demonstraram maior 
suavidade foram também as que apresentaram maior capacidade de absorção. Contrariamente ao 
esperado, as propriedades tissue em análise foram negativamente afetadas com o incremento de, 
respetivamente, 100% e 50% nas cargas de reagentes dos estágios PO e D do branqueamento. As-
sim, modificações na composição e estrutura da pasta induzidas em diferentes fases processuais 
revelou um impacto distinto nas propriedades finais de suavidade e capacidade de absorção.

Palavras-Chave: papel tissue, suavidade, capacidade de absorção, xilana, pasta kraft de eucalipto
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Merry Christmas and Happy New Year
Feliz Natividad y Próspero Año Nuevo

Joyeux Noël et Bonne Année
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