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Editorial

PEDRO MATOS SILVA
Presidente do Conselho Diretivo

Tomar a direção correta 

EDITORIALinfo tecnicelpa 59

Nos últimos meses a atividade da Tecnicelpa tem-se centrado na execução do seu plano de atividades, mas também, e 

desde já, em preparar a próxima Conferencia Internacional a decorrer em Outubro de 2020, em Coimbra. 

À semelhança de 2010, esta Conferencia será realizada em simultâneo com o CIADICYP, o Congresso Iberoamericano 

de Investigação em Celulose e Papel, esperando juntar uma forte representação internacional do sector.

No contexto atual é fundamental a Tecnicelpa estabelecer pontes para organizações internacionais, pelo que a pos-

sibilidade de realizar esta Conferencia conjunta é mais uma iniciativa a juntar a outras, onde se destaca o recente 

ressurgir da Eucepa com o apoio da grande maioria das organizações Europeias congéneres da Tecnicelpa. 

Temos também debatido internamente a melhor forma de realinhar a nossa oferta formativa com as novas necessi-

dades das empresas e sócios individuais. Há uma tendência natural para as empresas apostarem mais em programas 

internos de formação genérica, ou no acesso a materiais para formação contínua dos seus colaboradores. O menor 

espaço para a Tecnicelpa nesta vertente, abre possibilidades para o programa da Associação dar resposta a um outro 

tipo de necessidades, de certa forma centrando mais o esforço da sua atuação naquilo que faz parte da sua essência, da 

sua “cultura”: assegurar conhecimento técnico de qualidade aos nossos sócios.

Pretendemos preparar com os melhores técnicos/formadores em Portugal, complementando sempre que se justifique 

com especialistas estrangeiros, um programa de módulos temáticos que abranja o mais possível todas as grandes ope-

rações unitárias e os aspectos de qualidade e ambiente, das unidades fabris de produção de Pasta e de Papel. O desafio 

será compor programas para estes módulos que garantam profundidade no conhecimento a adquirir, com um nível de 

qualidade e de compactação que encaixe num intervalo de tempo adaptado ao frenesim e disponibilidade das agendas 

dos técnicos interessados. O conjunto destes módulos, frequentados ao longo de 3-5 anos, deverá desenhar a formação 

técnica teórica de base, que um engenheiro de processo ou de manutenção necessita para o desempenho das suas 

funções nas nossas equipas operativas.

Em 2019 vamos já preparar dois destes módulos. Um primeiro, que arranca já de 26 a 28 de Junho em Aveiro, que se 

foca no tratamento de efluentes liquidos, e que será uma das partes de um conjunto relacionado com o bloco Am-

biental. O segundo ainda em preparação, envolverá uma entidade externa, e estará focado no ciclo de Recuperação 

Química, estando tentativamente agendado para o mês de Novembro. 

As temáticas do Ambiente e da Madeira (nas suas várias vertentes de utilização), terão um destaque grande na pri-

meira fase do lançamento deste programa. São dos temas mais impactantes, hoje na nossa indústria, merecendo este 

enfoque inicial.

A associação tem um caminho para fazer. Sabe qual o destino que pretende atingir. Mas tal como os modernos siste-

mas de navegação colaborativos, tem que saber mudar de direção mesmo que isso signifique não ir pelo caminho mais 

curto, mais acessível, mas sim ir pelo caminho certo para a realidade que se impõe. 

Boas leituras.

03



NOTÍCIAS DA TECNICELPAinfo tecnicelpa 59
04

TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel

Convocados para a Assembleia Geral Ordinária de apre-
sentação do relatório e contas de 2018 e para anunciar o 
que pretende a Direcção fazer em 2019, foram os sócios 
aliciados com um programa especial que lhes proporcio-
nou um passeio a Constância, terra de Camões, onde o belo 
Zêzere se junta ao senhorial Tejo e onde, diz-nos muito a 
nós, papeleiros, se implanta uma das fábricas da centená-
ria Caima. O acto realizou-se na Casa Memória de Camões, 
edifício recuperado com cuidado e adaptado a reuniões e 
exposições.

O programa aludido, incluiu a visita guiada à Exposição 
“130 anos Caima - De Albergaria a Constância”, tendo os 
visitantes sido cordialmente recebidos pelo Director da Fá-
brica de Constância, Eng. Gualter Vasco.

Citando o convite da Tecnicelpa:

“A Caima – Indústria de Celulose, SA nasceu em 17 de Maio 
de 1888, no fim do reinado de D. Luís I. Depois da monar-
quia veio a I.ª República, a Ditadura Militar, o longo período 
do Estado Novo, a Revolução dos Cravos, a adesão à CEE e a 
nova era da globalização.”

“A Caima, nos seus 130 anos, mostra-se com exemplo do 
que foi, do que é e do que pretende ainda ser enquanto 
instituição empresarial, centro de trabalho, compromisso 
social e legado histórico.”

Passaram-se depois em revista muito interessantes e valio-
sos momentos de história da empresa, bem contados pelo 
Prof. Jorge Custódio e por duas suas assistentes, enquanto 
nos guiavam pela exposição por eles montada, sublinhan-
do as principais etapas e acontecimentos da vida da Caima.

Assembleia Geral
e Exposição 130 anos Caima

TECNICELPA

22 de Março de 2019

ALBERTO VALE RÊGO
Sócio Honorário n.º 1

Exposição 130 anos da Caima - Visita
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Uma pausa para café serviu para convívio e para, de segui-
da nos prepararmos para uma palestra por aquele distinto 
académico sob o tema

“Na génese da Fábrica de Pasta de Papel da Caima: Minas, 
Quintas e Madeiras”

que mereceu boa atenção das várias dezenas de participan-
tes presentes.

Iniciada a Assembleia Geral, cumprido o protocolo habitual 
destes actos, o Presidente da Direcção, Eng. Pedro Matos 
Silva referiu o muito que se fez no ano passado, os desafios 
que venceram para “aqui chegar” e as razões de acção que 
lhes estiveram subjacentes.

Contas bem certas e consolidação sustentada da invejável 
situação financeira e económica da associação, represen-
tam grande conforto para o futuro e permitem encarar no-
vas realizações com segurança.

Tudo aprovado por unanimidade esclarecida.

Na projecção para o corrente ano, foram descritas as prin-
cipais actividades programadas que assentam na orienta-
ção da Tecnicelpa para a valorização técnica dos seus asso-
ciados e colaboradores da indústria, tentando ser parceira 
importante e reconhecida tanto pelos formandos como 
pelas empresas.

Seguiu-se jantar no restaurante D. José Pinhão, com cerca 
de trinta comensais que, ao que me consta, esteve em linha 
com a tradição de qualidade e bom gosto da Tecnicelpa nes-
te campo. 

Jornada a valer e a deixar expectativas para o próximo ano 
de eleição de novos corpos sociais.

Lá nos voltaremos a encontrar.

Luís Bonina
IN MEMORIAM

Damos conhecimento do falecimento no passado dia 
3 de março 2019, do nosso sócio nº 246, Luis Bonina, que 
foi colaborador ativo da Tecnicelpa, nomeadamente na 
organização do V Encontro Nacional em Tomar.

Sentidos pêsames à sua família.

A assistência que marcou presença

Palestra por Jorge Custódio

O Presidente informando sobre os resultados de 2018
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Nasceu o Armando Brochado em Leça da Palmeira, Porto, 
origem que sempre referia com recordações de lugares e 
ambientes que se lhe gravaram na memória e no coração.

Escola primária na terra de nascimento e liceu no D. Ma-
nuel II até 1961, quando entrou na Universidade do Porto 
para completar Engenharia Químico Industrial em 1967.

Nesses tempos negros de guerra do Ultramar, também ele 
não escapou aos seus três anos de perda de tempo de de-
senvolvimento de vida plena, tendo cumprido comissão 
em Mafra e em Lisboa.

Entrou na Celnorte, em Viana do Castelo, em 1971, com 
destino à produção de pasta de papel Kraft, como Chefe 
de Serviço, tendo participado na preparação e efectuado 
o arranque da fábrica, integrando, com valia, uma equipa 
de jovens engenheiros ambiciosos e de grande disponibi-
lidade, sempre orientados para obter o máximo que as di-
ficuldades limitavam, aprendendo com humildade o que a 
experiência dos seus líderes Joaquim von Haffe e José Mi-
moso ia sugerindo e desenvolvendo o conhecimento que o 
estudo e o processo proporcionavam.

Arranque fabril longo, entrando pelas mudanças profun-
das do 25 de Abril, estabilizou-se a fábrica e avançou-se 
para a tornar modelo e base de expansão para sustentabi-
lidade operacional. Promovido a Director de Produção em 
meados dos anos 80, o Armando Brochado foi sempre pilar 
de cumprimento de objectivos e referência de qualidade de 
gestão industrial, que lhe mereceram respeito e admiração 
dos profissionais de todos os níveis da estrutura e dos cole-
gas papeleiros do sector. Aposentou-se em 2008, no dia em 
que completou 65 anos.

Neste percurso de trabalho longo, os que o conhecemos, 
habituámo-nos a reconhecê-lo pelo seu saber profundo, 
a admirá-lo pela honestidade intelectual sem cedências, 
pelas opiniões bem alicerçadas e assertivas, pela afirmação 
das suas convicções profundas, pela capacidade de realizar 
e fazer bem, pela liderança exemplar.

Aderiu imediatamente aos trabalhos de formação da Tecni-
celpa, tendo estado no grupo de fundadores que estabeleceu 
as bases da nossa grande e importante associação, tendo-
lhe cabido a missão de registar em actas as várias discussões 
e decisões que alicerçaram a formação da associação. Inte-
grante das duas primeiras direcções e, mais tarde, membro 
da Mesa da Assembleia Geral, fez parte da Comissão Cien-
tífica da Tecnicelpa entre 2004 e 2010, foi Coordenador do 
Boletim Informativo em 1984/85 e, com grande entusiasmo 
sempre, participou na organização dos Encontros Nacio-
nais realizados em Viana do Castelo. Pela sua dedicação e 
relevantes serviços prestados à Tecnicelpa, foi eleito Sócio 
Honorário na Assembleia Geral de Março de 2011.

Encontrei o Armando Brochado, pela primeira vez, na Fa-
culdade de Engenharia quando iniciámos o 4º ano. Termi-
námos o curso em 1967, ele seguiu para a tropa e … volta-
mos a encontrar-nos em Viana do Castelo.

Desenvolvemos, aparte a relação de fábrica, norteada por 
total respeito, colaboração estreita e solidariedade profis-
sional, um relacionamento de amizade pessoal e de família 
que perdurou até agora, quando nos deixou. Vivendo em 
cidades muito afastadas, ele em Viana e eu em Palmela, fa-
lando com meses de intervalo, na realidade, por vezes pen-
so que ele ainda ali está. E dói saber que não.

Armando César
de Menezes
Costa Brochado

IN MEMORIAM

10.Maio.1943 - 02.Abril.2019

ARMANDO BROCHADO
Sócio Honorário n.º 11
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O Armando era aquele amigo verdadeiro, que vemos ou 
com quem falamos espaçadamente, mas que, nesses con-
tactos, sentimos que estamos próximos. Ele tinha o seu 
modo pessoal de demonstrar amizade, simpatia, calor, que 
nos fazia bem e que nos transmitia o prazer dos bons mo-
mentos de convívio. 

Dedicou o tempo após a saída da fábrica à família. Com-
panheiro de toda a vida da Guida que venerava era, nos 
tempos livres do trabalho e, depois da aposentação, sempre, 

inseparável dela. Imagino o vazio que sente e saúdo-a aqui 
com grande e comovida amizade. E os filhos, que acompa-
nhou de perto e formou para serem os senhores que são 
hoje e as netas e neto, cujas actividades e necessidades es-
tavam sempre, prioritárias, na agenda diária do avô, vão 
agora, desejo calorosamente, lembrá-lo com a saudade feliz 
do que ele foi.

Tal como eu.

Alberto Vale Rêgo

3- Aprovadas as regras, que estão definidas no “website”, 
para a concessão de bolsas a estudantes.

4- Ficou definido que as ações de formação e respetivos pro-
gramas podem ser disponibilizados no “website” da EUCE-
PA, com o objetivo de se ir criando a “Trainning network” 
entre todos os membros.

5- Cada uma das Associações representadas na reunião 
apresentou as atividades que estão a desenvolver no cor-
rente ano.

6- A próxima reunião (2ª do ano) ficou agendada para se-
tembro em Paris.

7- A reunião incluiu uma visita ao VTT (Centro Técnico de 
Pesquisa e Desenvolvimento da Finlândia) que é um orga-
nismo público que se dedica à investigação e desenvolvi-
mento de novas tecnologias e de novos materiais.

A Tecnicelpa esteve representada na reunião da EUCEPA 
que se realizou a 10 de março em Helsínquia. A EUCEPA 
(European Liasion Committee for Pulp and Paper – www.
eucepa.eu) reúne normalmente duas vezes por ano e neste 
reunião estiveram presentes, para além da Tecnicelpa, re-
presentantes das Associações congéneres da Suécia, França, 
República Checa, Áustria, Alemanha, Noruega, Finlândia, 
Itália e Reino Unido.

Durante a reunião foram abordados e desenvolvidos os se-
guintes assuntos:

1- Apresentado o relatório e contas preliminar 2018 da EU-
CEPA, que será validado pela equipa auditora e após o que 
será apresentada a versão final para aprovação na reunião 
de setembro.

2- Apresentada a alteração do “website” onde os membros 
da EUCEPA podem, por exemplo, publicitar (em members’ 
events) os eventos que realiza.

Reunião EUCEPA em Helsínquia, 
com a participação da Tecnicelpa

ANTUNES ROSA
Sócio n.º 360
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Movimento Associativo
Tecnicelpa

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos

Novos Sócios Individuais admitidos

Individuais: 3
Coletivos: 0

Individuais: 4
Coletivos: 0

› Filipa Daniela Pereira Lopes – CAIMA

› João Filipe Fonseca Miranda – PAPELEIRA COREBOARD

› Miguel Vieira Tavares de Amorim Pereira - FORTISSUE

› Ricardo Manuel Bombaça Basílio – CAIMA

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 374
COLETIVOS: 66

› Webinar “Prevenção e Controlo da Legionella” SESSÃO 1 (Com Vitorino Beleza e Sofia Fernandes) 

  18 junho 2019

› Curso “Tratamento de Efluentes – Módulo I” - 26 a 28 junho 2019 – UNAVE, Aveiro

› Curso PITA  “Intermediate Tissue Training” - Setembro 2019

› Seminário “Prevenção de Acidentes Graves” - 10 de outubro 2019

› Curso TAPPI  “Chemical Recovery” - 12 a 14 de novembro 2019 – Figueira da Foz

› Paper & Biofinery - 5 – 6 June 2019; Grazr - Austria

› ZELLCHEMING General Annual Meeting and ZELLCHEMING-Expo

  25 – 27 june; Frankfurt/Germany

EVENTOS TECNICELPA

Próximos Eventos

EVENTOS INTERNACIONAIS

Dando continuidade ao assunto iniciado no 1º webinar Tecnicelpa, em colaboração com a
LTM Consultores, realizou-se o segundo webinar no dia 14 de maio, sobre o tema “Safety walks”. 

No seguimento da boa adesão ao anterior evento, a Tecnicelpa decidiu apostar nesta
modalidade de formação, transmitindo conhecimento aos nossos associados e não só, à distância 
de uma ligação de internet. 

Faremos em seguida um conjunto de webinares dedicados ao controlo e prevenção da Legionella,
com a  colaboração da Osminergia, pelo Engº Vitorino Beleza. Contamos com a vossa adesão
massiva a este importante assunto.

2º Webinar-Safety Walks
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Galeria da indústria
papeleira portuguesa

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS
Galeria da Indústria Papeleira Portuguesa

Continuação da biografia de Rui Ribeiro (2.ª parte)

MANUEL GIL MATA
Sócio n.º 101

RUI
CÂNDIDO
FERREIRA
RIBEIRO

Na segunda metade da da década de 30 do século passado, 
Portugal, após a aprovação da Constituição de 1933, estava 
a dar os primeiros passos da consolidação do novo regime, 
autodenominado de Estado Novo, que procurava tomar 
medidas que mudassem, de alguma forma, a situação de 
atraso generalizado em que se encontrava o País

Nas áreas da economia mais ligadas à indústria papeleira, 
a situação não era diferente do panorama geral do País, 
agravada pelas sombrias perspetivas do que se passava em 
Espanha, em vésperas da Guerra Civil, e na Europa, onde 
se perfilavam os conflitos que levaram à Segunda Guerra 
Mundial.

4. A  CPC – Companhia Portuguesa de Celulose
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Nessa altura, a Indústria Papeleira, salvo raras e honrosas 
exceções, caracterizava-se por uma pulverização de deze-
nas de unidades, muito antigas, tecnologicamente pouco 
evoluidas, não competitivas e utilizando matérias primas 
de baixa qualidade, onde os trapos e os papeis velho tinham 
ainda um importante lugar. O condicionamento industrial, 
relançado em 1931 e se lhes aplicava, protegendo-as da 
concorrência externa e fazendo abortar novas iniciativas 
internas, em nada contribuia para estimular o seu desen-
volvimento e competitividade.

Terminado o período da Ditaduta Nacional, com o advento 
do Estado Novo e alguma melhoria na situação económica,  
financeira, educacional e administrativa do País, assistiu-
se a algum acréscimo do consumo de papel, aumentando 
as necessidades de importação de pastas, já que a produção 
nacional se restringia à Caima Pulp, que apenas fabricava 
pastas ao sulfito, claramente vocacionadas para a exporta-
ção e pouco adequadas às necessidades internas. Em 1940, 
o consumo nacional de matérias-primas repartia-se igual-
mente entre trapos e papeis velhos, pastas locais e pastas 
importadas, com cerca de 14 000 ton/ano para cada um 
destes três componentes.

Com o estalar da Guerra, as importações foram impossibi-
litadas e a pouca pasta disponível atingiu preços proibiti-
vos, criando-se um ambiente altamente favorável ao nas-
cimento de iniciativas de produção nacional de pastas de 
resinosas, papeis de embalagem e papel de jornal.

António Salazar, após ter dispendido os seis primeiros anos 
da sua intervenção política e administrativa, na pasta das 
finanças, a sanear as contas públicas, de que fez uma gestão 
com mão de ferro que empalidece os orçamentos, cativa-
ções, restrições e austeridades que ora vamos conhecendo 
e reclamando, acabou tomando posse, por longos anos, da 
Presidência do Conselho de Ministros. Uma vez arrumada 
a casa, teorizada a conceção corporativa da praxis políti-
ca e publicada a Constituição de 1933, em que assentava 
o Estado Novo, o emergente autocrata empenhou-se em 
preocupações mais abrangentes, reconhecendo o atraso 
económico e social do Pais e a urgente necessidade de uma 
intervenção profunda, planeada e revolucionária na eco-
nomia e em áreas básicas de envolvimento do estado, como 
a educação, a agricultura, as obras públicas, as comunica-
ções, o trabalho e as forças armadas e da ordem, que apeli-
dou de “Revolução Nacional”.

O instrumento de planeamento dessa intervenção, que 
surgiu em 1935, foi a conhecida Lei 2:005, chamada Lei 
da Reconstituição Económica, antecessora bastante bási-
ca dos posteriormente célebres e mais elaborados Planos 
de Fomento. No respeitante á economia, o diploma legal 
abrangia áreas como a rede viária, os portos, as telecomu-
nicações, a hidráulica agrícola, com as irrigações e o po-
voamento, bem como a produção e distribuição de eletri-
cidade, uma gritante carência para qualquer pretensão de 
desenvolvimento.

Em relação à atividade industrial, a Lei 2:005 era mesmo 
revolucionária, impondo drásticos mecanismos de sanea-
mento e reorganização das indústrias recentes e medidas 
de estímulo, apoio, suporte e proteção às novas indústrias, 
especialmente aquelas cuja presença se considerava essen-
cial para o desenvolvimento do País e seriam credoras de 
todos os apoios do regime.

Essas indústrias foram designadas “indústrias básicas” e a 
indústra da pasta de papel era potencialmente credora des-
se estatuto, condição fundamental para o seu lançamento e 
consolidação e benefício altamente apetecido por diversas 
candidaturas  emergentes para a sua instalação em Portugal.

Um dos potenciais candidatos era o Eng. Manuel dos San-
tos Mendonça (sogro de Manuel Queiroz Pereira , herdeiro 
do Banco Comercial de Lisboa, que vem a fundir-se com a 
Casa Bancária Espírito Santo dando o Banco Espírito San-
to e Comercial de Lisboa), e avô de Pedro Queiroz Pereira 
(mais tarde acionista maioritário da Portucel/Navigator), 
que estava ligado à indústria de produtos químicos sódicos 
e clorados e que, sabendo que a celulose era grande consu-
midora desses produtos, estava muito interessado na insta-
lação da indústria da pasta.

Outra importante candidatura era protagonizada pelo Eng.º 
Vasco Quevedo Pessanha, que havia regressado a Portugal, 
em 1938, após ter cursado engenharia na Bélgica e frequen-
tado economia na Suiça, pessoa que tinha muito boas rela-
ções com o Ministro da Indústria e do Comércio, Dr João da 
Costa Leite, filho do Conde de Lumbrales e mais tarde res-
ponsável nacional pelo Plano Marshall, que lhe havia en-
comendado o projeto de lançamento de uma indústria de 
celulose. Vasco Quevedo também se movimentava muito 
bem na Direção Geral da Indústria, entidade que superi-
tendia na magna questão do condicionamento industrial a 
que a Indústria de Papel estava submetida.

Estas duas candidaturas, sendo concorrenciais e as mais 
credíveis entre várias outras em emergência, não conse-
guiam vingar, no entanto, dadas as exigências financeiras,  
técnicas e comerciais inerentes a um projeto duma nova 
indústria tão complexa e capital intensiva como a da pasta, 
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com dependências da atividade florestal, do conhecimento 
de mercados, de logísticas internas e externas, de disponi-
bilidades hídricas e energéticas e apelando a alta especiali-
zação, quer de técnicos quer de trabalhadores.

Entretanto, sendo o Ministro Costa Leite chamado a su-
ceder a Salazar na Pasta das Finanças, coube ao novo Mi-
nistro da Economia, o Professor Eng.º José Ferreira Dias, 
o mérito de ter chamado Manuel dos Santos Mendonça e 
Vasco Quevedo, convencendo-os a fundirem numa só as 
suas iniciativas concorrenciais. Mas também lhe coube, 
infelizmente, o demérito de impor que a iniciativa tam-
bém contemplasse o fabrico de papel de jornal, que não 
era produzido em Portugal e era altamente reclamado pela 
imprensa de então, já muito afeta ao regime e influenciada 
por António Ferro, o homem de Salazar para a comunica-
ção e a doutrinação política, criador do tristemente célebre 
SPN, Secretariado da Propaganda Nacional.

Foi da fusão dessas duas iniciativas que veio a resultar, em 
novembro de 1941, a CPC- Companhia Portuguesa de Ce-
lulose, SARL, sociedade em que Santos Mendonça e Que-
vedo Pessanha tinham posições paritárias, acompanhados, 
numa pequena parte, pelo Dr. Manoel Espírito Santo, o 
patriarca da família e fundador do império Espírito Santo.

Por despacho de Ferreira Dias, de 11 de março de 1942, foi 
concedida à CPC licença para  a instalação de uma fábrica 
de pasta de celulose branqueada e não branqueada, pasta 
mecânica, papel de jornal em bobibas e papeis de escrita e 
impressão. Mas a concessão da licença, embora fundamen-
tal, não era sufuciente, pois a já referida Lei 2:005 obrigava 
a que a nova atividade tivesse a classificação de “indústria 

Rui Ribeiro, já casado e com o serviço militar cumprido, 
consegiu um estágio como Engenheiro Eletrotécnico na 
Barragem do Lindoso, pertencente à Eléctrica del Lima, 
situada na raiana Serra do Lindoso, no extremo norte de 
Portugal. O trabalho era interessante, tratando-se de pro-
ceder à remodelação da Central da Barragem, com muitos 
equipamentos a rececionar, montar e arrancar, tarefas ape-
lativas para o jovem eletrotécnico.

Rui, no entanto, consciente das suas novas responsabilida-
des familiares, que a amorosa presença de Maria Emília (a 
viver com ele numa das casas da Barragem...) mais evocava, 
deu por si a pensar que, acabada a fase da montagem e ar-
ranque, a rotina da exploração de uma central, para mais 

Arranque Industrial da Fábrica de Cacia

base a estabelecer”, para poder isentar-se do condiciona-
mento industrial e candidatar-se a importantes benefícios 
do Estado, tais como a concessão de créditos, isenção de 
direitos de importação dos equipamentos, isenção tempo-
rária de impostos, concessão de exclusivo de fabricação até 
10 anos e apoios financeiros para estudos, projeto, equipa-
mento e assistência técnica especializada.

Depois da licença de 11 de março, a indústria de celulose 
nascente é classificada como “Indústria de Base em insta-
lação”, através de decisão do Conselho de Ministros de 24 
de abril de 1947.

Trinta anos depois, quando era já conhecido o calendário 
das datas consideradas emblemáticas da Revolução dos 
Cravos, ninguém diria que o 24 de abril e o 11 de março 
eram também duas datas emblemáticas da indústria de 
celulose, do seu apadrinhamento e licenciamento pelo Es-
tado Novo.

Mas esta preciosa ajuda do Estado não foi ainda suficiente 
para o efetivo lançamento da indústria, dados os avultados 
capitais exigidos, que ultrapassavam a modesta dimensão 
das capitalizações nacionais disponíveis.

Foi o Plano Marshall, de apoio americano à industria eu-
ropeia no pós-guerra, que acabou por vir salvar o projeto. 
Foi mesmo um golpe de sorte para o País e para a Indústria 
da Pasta, pois a primeira decisão do Governo Português foi 
declinar sobranceiramente a ajuda Americana, declarando 
que Portugal dela não necessitaria. Um inesperado agra-
vamento da situação financeira nacional e internacional 
levou o inflexível Chefe do Governo a fazer um completo 
recuo, coisa raríssima em Salazar, mas que aconteceu, para 
bem de Portugal e da nossa nascente indústria.

5. A Fábrica de Cacia



isolada no meio das serranias, não era futuro que preen-
chesse as suas ambições e decidiu que, acabado o estágio, 
teria que procurar outro emprego.

Um anúncio a pedir um Engenheiro Eletrotécnico para 
a Companhia Portuguesa de Celulose, em Aveiro, des-
pertou a sua atenção: concorreu e passados alguns dias 
estava em Lisboa, para ter uma entrevista com o Eng.º 
Eduardo Rodrigues de Carvalho que presidia ao Conselho 
de Administração, em representação do Estado, desde que 
houvera uma significativa injeção de dinheiros públicos 
na Companhia, oriundos do  Plano Marshall.

O impressivo curriculum escolar do candidato e o seu ex-
cecional estágio na General Electric foram argumentos su-
ficientemente convincentes para passar imediatamente 
ao teste final, que era o incontornável veredito do Admi-
nistrador Vasco Quevedo, que apareceu com o pretexto 
de examinar a fluência em inglês do jovem engenheiro, 
como se sua prolongada estadia na América não fosse pro-
va bastante. A pronta resposta britânica do examinando 
à dificil pergunta “How do you do” de Quevedo foi sufi-
ciente para satisfazer o examinador, que gostou da pinta 
do rapaz, logo confirmou a contratação e acrescentou qui-
nhentos escudos ao atrativo vencimento de três contos 
que lhe  havia sido indicado. 

Rui Ribeiro apresentou-se, para iniciar o trabalho, no dia 2 
de janeiro de 1952, em Cacia, onde os trabalhos de constru-
ção e montagem estavam adiantados, confiados a grandes 
empreteiros nacionais, como a Teixeira Duarte e a Mota, e 
a conhecidas firmas internacionais, como a Mannesman, a 
Honneywell e a General Electric, tudo supervisionado por
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Kaarlo Amperla, o projetista finlandês, auxiliado pelo 
compatriota Aimo Pértula, na posição de Diretor dos Ser-
viços Técnicos.

O novo engenheiro passou a fazer parte do selecionado gru-
po de “jovens turcos” recrutados pela CPC como elementos 
de elevado potencial que, após a experiência da montagem 
e do arranque, viriam a assumir posições de destaque na 
Companhia. Entre eles contavam-se três dos talentos já 
laureados com os retratos desta Galeria da Indústria Pape-
leira Portuguesa: Joaquim von Hafe, que estivera a estagiar 
um ano nos Estados-Unidos e se destinava ao Laboratório e 
à Investigação, Júlio Lopes, dedicado à Produção de Papel e 
Luís Rolo, que estava em estágio no Canadá, em preparação 
para chefiar a Produção de Pasta. Rui Ribeiro, que viria a 
ser preparado para a Central de Energia e a Manutenção, é 
o quarto laureado desta nobre galeria, cujo retrato preten-
demos esboçar com as linhas e as letras deste escrito.

As operações de arranque iniciaram-se em julho de 1953, 
com a Central de Energia e a Linha de Pasta, seguidas pela 
Máquina de Papel, logo que começou a ser produzida pasta 
não branqueada. Muitas e grandes foram as dificuldades 
deste arranque, devido à complexidade da nova indústria, 
agravada pela inexperiência de toda a equipe, apenas col-
matada pela presença dos finlandeses, na pasta, e de alguns 
ingleses, no papel.

É bem conhecida a história das contrariedades do arranque 
das instalações de branqueamento, projetadas para pinho 
norteamericano, da procura de soluções por parte da jovem 
equipe técnica, das investigações clandestinas feitas por 
Joaquim von Hafe, no Laboratório, da experiência industrial

Rui Ribeiro
com Rolo e Lopes em Cacia



arrancada a ferros por Luís Rolo a Vasco Quevedo, e do su-
cesso final da aplicação do processo kraft ao fabrico de pasta 
branqueada de eucalipto, mérito da jovem equipe de Cacia.

Todas essas dificuldades e sucessos, vividos principalmen-
te por Luís Rolo, responsável pela Linha de Pasta, foram 
partilhadas com Rui Ribeiro, cujos conhecimentos sobre
energia e equipamentos muito bem complementavam os 
saberes de Rolo sobre química e processo, fazendo deles 
uma dupla talentosa, de que Quevedo cedo se apercebeu, 
valorizou e soube utilizar ao serviço da CPC, suas iniciati-
vas e seus projetos.

Cacia, porém, não era só uma fábrica de pasta. Por ambi-
ção dos seus fundadores e forte influência dos governan-
tes, que apoiavam o lançamento da CPC mas impunham as 
suas orientações políticas e económicas, a empresa assumi-
ra a obrigação de fabricar papeis de embalagem e papel de 
jornal, sendo Júlio Lopes o jovem engenheiro que domina-
va a área do papel, onde houve dois arranques distintos, o 
do Papel Kraft, no segundo semestre de 1954, e o do Papel 
de Jornal, em 1957.

Foram mais dois arranques vividos por Rui Ribeiro, cujas 
tarefas na energia e nos equipamentos se desdobravam 
também para os Serviços de Papel, adquirindo conhe-
cimentos e experiência nas instalações e equipamentos 
papeleiros, trunfos que viriam a frutificar, mais tarde, em 
projetos de papel em que a CPC veio a ter participação rele-
vante, como aconteceu com o Projeto Inapa.

As dificuldades operacionais resultantes da deficiente ade-
quação das instalações e  equipamentos americanos à reali-
dade reológica e processual das matérias primas  nacionais 
foram implicando a necessidade de corrigir as falhas mais 
flagrantes e os erros mais clamorosos. Embora a  vontade 
da jovem equipe fosse no sentido de se encararem as alte-
rações de uma forma global e faseada, a Administração, 
que tinha a intenção de reservar os seus recursos de inves-
timento para outras iniciativas industriais, como aconte-
ceu com a entrada na Socel, advogou para Cacia soluções 
casuísticas, intercalares e de baixo investimento. 

Assim aconteceu com a adição de um Digestor Descon-
tínuo e a melhoria da Crivagem, em 1956, a aquisição de 
uma nova Tiragem Kamyr, com Secador Flakt, em 1959, as 
melhorias na Evaporação, em 1963 e as significativas alte-
rações feitas na Máquina de Papel e na Refinação, em 1964, 
intervenções em que Rui se envolveu, em parceria com os 
responsáveis pela produção. Passo a passo, a capacidade 
instalada atingiu as 65 000 t/ano, um acréscimo de 35% 
face à dimensão inicial.

O sucesso de Cacia e da pasta branqueada de eucalipto 
abriu o apetite para a indústria da pasta a outros grupos 
de investidores, começando a Direção Geral da Indústria 
a ser inundada com pedidos de licenciamento para novas 
fábricas de celulose espalhadas por todo o território na-
cional. Mas o condicionamento industrial estava em vigor 
e a Administração da CPC estava atenta, jogando os seus 
trunfos no sentido de travar essas iniciativas ou dominar 
as que não conseguisse neutralizar. É assim que, em 1959, 
a CPC aparece subitamente como detentora de 25% do 
capital da Socel, firma que tinha obtido uma licença para 
instalar uma fábrica de celulose a sul do Tejo, com o obje-
tivo de produzir pasta solúvel.

Com esta operação de take over, o Presidente da Socel pas-
sa a ser o Eng.º Rodrigues de Carvalho, Presidente da CPC 
e representante do Governo, a licença muda para pasta 
branqueada, a localização é definida como sendo na Mi-
trena, em Setúbal, e a Socel faz um acordo com a CPC, 
para a Companhia de Cacia dirigir o novo projeto, apoiar 
o arranque e fazer a comercialização da pasta durante 
cinco anos. Na posse desse contrato, Quevedo mobiliza 
Rolo para Setúbal, para dirigr o projeto Socel, que é reti-
rado à Parsons & Wittemore e entregue a Kaarlo Amperla, 
projetista de Cacia. Rui Ribeiro fica em Aveiro, onde ga-
nha especial relevância, mas com a tarefa de dar colabo-
ração a Rolo no Projeto Socel. A famosa dupla continuava 
a funcionar!...

Quando o Projeto Socel se aproximava da fase de seleção e 
aquisição dos equipamentos, embora o projeto tivesse sido 
entregue a Amperla, Quevedo entendeu não dispensar a 
experiência e os conhecimentos adquiridos em Cacia pelos 
seus dois jovens talentos. Foi então programada uma via-
gem em que os dois acompanhariam a Administração aos 
países nórdicos, para verem as mais modernas instalações 
e iniciar contactos com potenciais fornecedores. Além de 
Quevedo e dos seus dois pupilos, participava na viagem o 
Presidente do Conselho de Administração, homem de con-
fiança do Governo, Eng.º Rodrigues de Carvalho.

Rui Ribeiro contava frequentemente histórias divertidas 
sobre esta viagem, que especialmente apreciaram, pois Que-
vedo decidiu levar a sua filha e convidar Maria Emília Ri-
beiro e Manuela Rolo a acompanharem os jovens maridos, 
gentileza que as senhoras muito apreciaram e que tornou a 
viagem muito mais agradável e digna de memória. Contava 
Rui, ilustrando a duplicidade da avareza técnica e da magna-
nimidade social de Quevedo que, tendo ocorrido o 50º ani-
versário do Administrador durante a estadia em Estocolmo, 
lhe tinham oferecido uma gravata, prenda que deixou Que-
vedo tão sensibilizado que passou a assumir pessoalmente 
todas as despesas da viagem a partir daí. “Aquela gravata, 
comentava Rui, foi o melhor negócio da minha vida!...”
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Em 1964, uma vez lançado e dominado o Projeto Socel e 
abortadas as outras iniciativas concorrentes (com exceção 
do Projeto Celbi, onde não conseguiu neutralizar as in-
fluências combinadas dos suecos, de Bissaya Barreto e da 
CUF...), Quevedo aceitou finalmente a ideia de lançar uma 
segunda Linha de Pasta em Cacia. Para dirigir esse projeto, 
entendeu, com toda a razão e toda a justiça, escolher o seu 
projetista preferido, o nosso retratado Rui Ribeiro.

Foi assim que nasceu o GETE, Gabinete de Estudos Técni-
cos e Económicos, estrutura a que o avaro Quevedo deu 
inicialmente parcos recursos humanos, mas que comple-
tava a sua estratégia triangular de domínio do negócio da 
pasta branqueada de eucalipto: dominadas a produção e a 
comercialização, passaria a ter na mão o projeto, com um 
pé nos equipamentos. A partir dessa data, todos os projetos 
do Grupo CPC passaram a ter a obrigatória intervenção do 
GETE e de Rui Ribeiro,  como aconteceu com as Amplia-
ções de Cacia e da Socel, bem como com o primeiro projeto 
do Grupo no domínio dos papeis de impressão e escrita, o 
Projeto Inapa.

Ribeiro tinha ideias amplas e arejadas para a Ampliação de 
Cacia, ambicionando que a nova linha fosse dimensionada 
para as 250 000 ton/ano, colocando a sua fábrica na alta 
roda dos produtores mundiais mais competitivos. Nessa 
altura, quem dominava eram os  escandinavos e os ameri-
canos, já que no Brasil ainda se não adivinhavam os gigan-
tescos produtores que, anos mais tarde, viram a luz do sol 
tropical, caminhando sobre os trilho da pioneira experiên-
cia lusa, que inicialmente copiaram, mas que acabaram por 
ampliar em dimensão, com a larguesa de vistas de um país 
novo e do tamanho de um  continente. 

Quevedo, no entanto, pretendia uma dimensão bastante 
mais modesta, receoso de uma potencial escassez de ma-
téria prima e do impacto, no mercado internacional, de um 
aumento de produção muito elevado, tudo agravado pela 
concorrência representada pelo nascente Projeto Celbi.

Outro argumento de peso para a tese de uma ampliação 
reduzida, por parte da Administração, era a escassez de 
recursos financeiros, numa altura em que tinha secado a 
fonte de capitais do Estado e os privados vestiam a mo-
déstia financeira das famílias ricas de Portugal. Para além 
disso, Quevedo queria reservar as suas parcas disponibili-
dades financeiras para um projeto de integração de pasta 
em papeis de impressão e escrita que já trazia em mente: a

Inapa, Indústria Nacional de Papeis, empresa que nasceu 
em 1965 e cujas instalações industriais arrancaram em 
1968, plantadas nos terrenos da Socel e usando parcial-
mente a sua pasta, por integração vertical.

Coube a Quevedo o mérito histórico de ter sido o primeiro 
a fazer a integração direta da pasta de eucalipto portugue-
sa em papel, tirando partido das excecionais qualidades do 
Eucalipto glóbulus para a fabricação de papeis de impres-
são e escrita, reduzindo custos de energia e de logística, ga-
nhando um cliente cativo para a pasta e dando mais um 
passo no domínio do negócio desde a floresta ao consumi-
dor final. Mas também lhe cabe, por outro lado, o ónus his-
tórico de ter perdido a oportunidade de manter portuguesa 
a liderança mundial do negócio da pasta branca de eucalip-
to, como o extraordinário invento de Joaquim von Hafe e 
Luís Rolo teriam merecido.

Uma vez mais, os portugueses tiveram o pássaro na mão e 
deixaram-no fugir!...

Rui Ribeiro sabia que a sua fábrica de Cacia ia ficar defi-
nitivamente condenada a ser uma instalação de pequena 
dimensão, cada vez mais complicada e menos competitiva. 
No entanto, como muitas vezes nos acontece na vida, per-
deu a parada e o Projeto de Ampliação de 1964 foi dimen-
sionado para 150 000 ton/ano. Tudo fez, no entanto, para 
que as alterações a introduzir procurassem preservar a 
possibilidade de futuros aumentos e conseguiu, com imen-
sa luta e apoiado por Luís Rolo, que Quevedo aceitasse a 
aquisição de um Digestor Contínuo Kamyr, equipamento 
fundamental numa moderna fábrica de pasta, mas que o 
Administrador sempre vetara, por ser mais caro e sofistica-
do, um” luxo de engenheiros”, como costumava dizer.

Rui Ribeiro e Luís Rolo em Cacia
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No seu artigo sobre  “A Ampliação da Fábrica” , escrito para 
a publicação comemorativa dos 25 Anos de Cacia, o desaba-
fo de Rui Cândido é lapidar e bem elucidativo do quanto lhe 
custou a aceitar a decisão da reduzida dimensão da Amplia-
ção de Cacia : “A escolha da capacidade foi motivo de muita 
discussão. Considero hoje, como então, que foi um erro não 
se ter projetado uma maior dimensão para o Digestor Con-
tínuo e uma capacidade equivalente para o Branqueamen-
to  e a respetiva Tiragem. Tal facto teria evitado a segunda 
fase da expansão e simplificado a Fábrica. Reconheço que, 
na altura, havia razões que levaram a essa decisão – dúvi-
das quanto ao mercado, dificuldades de capital, interesse 
em manter a possibilidade de expansão da Fábrica de Papel 
– mas um pouco de arrojo teria facilitado o futuro.”

Sábias e sensatas palavras que mostram o seu desgosto 
técnico e a sua seriedade intelectual e empresarial. Na pu-
blicação da Celebração das Bodas de Prata de Cacia, este 
testemunho, sendo um comentário honestamente auto-re-
flexivo, contrasta com o tom auto-laudatório geral da pu-
blicação e só  abona da grandeza moral de quem o assina.

O Estudo e Projeto de Ampliação de Cacia tiveram a dire-
ção de Rui Ribeiro, sendo os principais equipamento e alte-
rações da primeira aproximação do investimento uma Cal-
deira de Recuperação Combustion e um Digestor Contínuo 
Kamyr, ambos para 300 t/dia de pasta, um branqueamento 
com 7 fases, finalmente adequado às pastas cruas portu-
guesas, com uma instalação de Produtos Químicos incuin-
do Dióxido de Cloro e uma Tiragem de Pasta Ahlström, com 
Secador Flakt. A maior parte deste equipamento arrancou 
em 1968, mas teve que ser complementado, já em 1971, com 
uma Caldeira a Óleo, de 100 ton/h de vapor e um Turboge-
rador de 28400 kVA.

Os estrangulamentos previstos por Rui não tardaram a 
aparecer, resultantes do corte de unhas rentes às capa-
cidades dos diferentes equipamentos selecionados, es-
trangulamentos que, uma vez detetados e confirmados, 
levaram a Administração a aceitar uma nova fase da 
Ampliação e um significativo acréscimo do investimento, 
elegendo-se agora a capacidade de 205 000 t/ano de pasta 
como objetivo global.

Seria fastidioso enumerar todos os equipamentos incluidos 
neste segundo folgo do investimento, prevendo-se que es-
tivesse completado e a arrancar em finais de 1975. Mas a
Revolução de Abril apanhou Cacia com a Ampliação por 
completar, acrescentando enormes complexidades à já 
espinhosa tarefa de retirar e adicionar, demolir e montar, 
afinar e comissionar, parar e arrancar numerosos e compli-
cados equipamentos, toneladas de fundações e grandes vo-
lumetrias de construções, centenas de metros de tubagens, 
quilómetros de cabos e dezenas de instrumentos, num des-
concertante emaranhado de instalações novas e antigas.

Com o avançar do processo revolucionário, apesar da exce-
cional benignidade do seu desenrolar em Cacia, tudo o que 
dependia de terceiros se tornou impossível de controlar, 
com importações que se não conseguia fazer, divisas que 
não se encontravam, pagamentos que se não realizavam, 
empreiteiros que sucumbiam e operários que não trabalha-
vam, construções que se não erguiam, montagens que não 
avançavam e, no fim de tudo, planeamentos que falhavam 
e tornavam a falhar. Quando tive o privilégio de visitar Ca-
cia, no verão de 1978, já no primeiro mandato do Conselho 
de Gerência da Portucel, EP, contava-se, esperançadamen-
te, que a Ampliação se desse por terminada no final desse 
ano. E assim, felizmente, aconteceu.

Continua na próxima edição
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A madeira se constitui na principal fonte de matéria-prima 
para a fabricação de celulose e papel. Ela, por si só, repre-
senta entre 35 a 55% do custo caixa de produção da celulo-
se, conforme a região florestal, a espécie de árvores e o tipo 
de celulose que se esteja fabricando, tais como: celulose de 
fibras curtas ou longas para papel, celulose solúvel para de-
rivados de celulose, polpa fluff, etc.

É tão flagrante a relevância da madeira na qualidade, pro-
dutividade e operações das fábricas de celulose de mercado 
ou daquelas integradas para produção de papéis, que quais-
quer problemas que eventualmente acontecerem com o 
produto final ou com o processo operacional, a primeira e 
inevitável suspeita é sobre “o que possa estar acontecendo 
com a madeira que está sendo utilizada pela fábrica?”

Temos ciência e consciência de que as empresas líderes de 
produção de celulose de mercado ou integradas para papel 
evoluíram e investiram bastante no melhoramento gené-
tico e silvicultural para ganhos em produtividade florestal 
e qualidade e desempenho de suas madeiras. Atualmente, 
existe um sentimento de dever cumprido e de sucesso nes-
sas empresas, que se sentem gratificadas por produzirem 
madeiras de acordo com suas expectativas e em níveis ade-
quados de sustentabilidade. Dessa evolução florestal, resul-
taram florestas e fábricas mais performantes e madeiras e 
produtos finais em qualidades mais adequadas. 

Alguns países produtores de celulose se baseiam em flores-
tas plantadas de Eucalyptus, Pinus, Acacia ou algum outro 
tipo de matéria-prima que tem sido objeto de melhoramen-
to na área florestal. Isso tem acontecido no Brasil, Portugal, 
Espanha, Chile, África do Sul, Indonésia, Estados Unidos, 
Austrália, etc. Nesses países, a produção florestal quase 

sempre é praticada pela mesma empresa que processa in-
dustrialmente a madeira em celulose de mercado ou em 
papéis. Eventualmente, podem ser empresas subsidiárias, 
mas dentro do mesmo “guarda-chuva” empresarial.

Esse modelo de produção integrada de madeira e produto 
final acaba conduzindo a uma transferência integral do re-
sultado, lucro ou margem de contribuição para os produtos 
finais. A madeira é apropriada para o cálculo do custo de 
produto ao seu valor de custo de produção. Não se costu-
ma atribuir um preço de mercado à madeira própria; quase 
sempre existe um custo da madeira nas fábricas que é uma 
média ponderada entre o custo da madeira própria e o pre-
ço de mercado pago pela madeira adquirida de terceiros. 

Quando a empresa do setor sai a mercado para comprar 
madeira em função de alguma carência ou déficit de supri-
mento de matéria-prima, sua referência de preço de madei-
ra em geral é seu custo médio dessa madeira de processo e 
é por esse valor, que inicia as negociações, já que sempre 
tem interesse em manter sua margem de contribuição nos 
produtos fabricados. Essa filosofia de comercialização leva 
à disposição de se pagar pela madeira “o menor valor pos-
sível, de preferência algo similar ou inferior ao seu próprio 
custo médio de produção”. Algo ficará então faltando para o 
lucro ou o resultado financeiro favorável aos terceiros que 
são os produtores e fornecedores dessa madeira. 

Em anos recentes, está ocorrendo, por iniciativa das pró-
prias empresas produtoras de celulose e papel, uma política 
para compartilhar riquezas, entre as quais se destaca a pro-
dução de madeira por produtores rurais e outras empresas 
que têm sido criadas por investidores financeiros. São as TI-
MO’s (Timberland Investment Management Organizations).
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Essas novas formas de produção de madeira para comer-
cialização estão surgindo em ritmo crescente. Para esses 
entrantes no negócio florestal, a madeira deve ser um tipo 
de investimento comparável (ou até melhor) do que outros 
tipos tradicionais de aplicações financeiras, pois ela tem a 
vantagem de mostrar estabilidade, flexibilidade de uso e 
demanda crescente pela sociedade humana.

Esses produtores levam muito em conta suas contabilidades 
de custos de produção. Esse custo envolve a aquisição e alu-
guel da terra, os custos de plantios e manejo florestal, as des-
pesas de colheita, manuseio, transporte e estocagem de ma-
deira, além das perdas usuais de matéria-prima nas diversas 
fases do processo. Também estão atentos para os custos com 
estudos e pesquisas, desenvolvimento de materiais genéticos, 
construção de benfeitorias, bem como com os custos finan-
ceiros, custos de estoques, riscos de perdas por inúmeros mo-
tivos, etc. Finalmente, e de maneira mais que meritória, esses 
produtores querem também compartilhar resultados, espe-
rando com esse negócio terem resultados melhores do que se 
estivessem aplicando seu capital em outras alternativas.

A madeira costuma ser comercializada em base de seu volu-
me ou de seu peso. Ambos os processos apresentam vanta-
gens e desvantagens. A comercialização em base do volume, 
apesar de mais trabalhosa, oferece possibilidades de associar 
alguns parâmetros qualitativos da madeira com os dados de 
construção dos valores comerciais, principalmente para caso 
da densidade aparente da madeira (ou seja, o peso de madeira 
por metro cúbico comercializado). Já a comercialização base 
peso tal qual, é muito afetada pelo teor de umidade da ma-
deira e se perde bastante a referência da densidade da ma-
deira, pois não se mede o volume das cargas, apenas o peso.

A tendência nos processos de compra e venda da madeira 
acaba sempre conduzindo a negociações que se apoiam no 
“preço de mercado da madeira”, o que é sempre reflexo da 
relação entre oferta e procura, coisa típica de produtos co-
moditizados (“commodities”).

Entretanto, é preciso ficar claro que a madeira para produção 
de celulose/papel não vale apenas como madeira por si só, 
mas principalmente, por aquilo que ela é capaz de facilitar na 
produção de melhor ou maior quantidade de polpa celulósi-
ca ou de papel por cada uma de suas unidades compradas.

O mesmo volume (ou o mesmo peso) de madeiras dife-
rentes pode apresentar comportamentos completamente 
diferentes nos processos produtivos, pois existem inter-
ferências de suas qualidades tanto nos rendimentos de 
conversão de madeira a celulose, como nas qualidades das 
fibras e elementos anatômicos individualizados para a fa-
bricação de papel ou derivados.

A primeira e mais óbvia conclusão sobre isso tudo é que a 
madeira não deveria ser comercializada aos inadequados  
“preços de mercado”, mas sim em termos dos valores econô-
micos que ela traz no desempenho do processo produtivo e
na qualidade dos produtos com ela fabricados.  A segunda 
conclusão é que a madeira faz justiça a ter um preço de co-
mercialização compatível com a sua qualidade (ou adequa-
ção ao seu uso). Se ela for uma madeira de baixo potencial de 
desempenho, é bem provável que ela sequer deva ser com-
prada, pois não mereceria abastecer a fábrica trazendo pro-
blemas a todos. Isso mesmo sendo oferecida a preços baixos.

São diversos os fatores que afetam o desempenho das fá-
bricas de celulose em função de características intrínsecas 
das madeiras, dentre os quais se destacam os seguintes:

• Densidade da madeira: Madeiras de baixa densidade são 
volumosas e muitas vezes limitam a produção das fábricas, 
quando falta capacidade de alimentação de cavacos aos di-
gestores. A densidade também tem reflexos na impregna-
ção dos cavacos pelos licores, no tempo de cozimento, nos 
consumos de álcali ativo, na geração de sólidos secos como 
licor preto, etc. Finalmente, a densidade da madeira tam-
bém tem importantes relações com as características da 
celulose e dos tipos de papéis a que se destinam as fibras. 
Entre essas propriedades se destacam: população fibrosa e 
“coarseness”, ambas vitais para os desempenhos das fibras.

• Teor de extrativos e resinas: Extrativos e resinas são cons-
tituintes que não se convertem em fibras de celulose, sendo 
quase que totalmente dissolvidos nos processos de polpa-
ção. As fábricas são produtoras de celulose e não de licor 
preto, ainda que esse seja um valioso biocombustível, mas 
de valor muito menor do que a celulose.

• Teor de lignina: As madeiras para produção de celulose 
podem conter entre 20 a 30% de lignina total em sua com-
posição química. A lignina dissolvida na polpação também 
irá necessariamente ser direcionada ao licor preto, aumen-
tando a quantidade de sólidos secos a ser gerenciada nas fá-
bricas, principalmente nas fábricas de celulose branqueada. 
Por exemplo, para cada unidade em peso seco de lignina que 
se remove pelo processo kraft da madeira do eucalipto, esta-
remos removendo entre 0,8 a 1,2 unidades em peso de outros 
importantes constituintes da parede celular dessa madeira. 
Complementarmente, estudos demonstram que para uma 
mesma espécie de madeira de eucalipto, a cada 1,2 a 1,5% de 
redução no teor de lignina na madeira, se pode ganhar cerca 
de 1% no rendimento da polpação. Além disso, consegue-se 
reduzir a carga de álcali ativo expresso como NaOH em 0,2 
a 0,3% base madeira para essas reduções entre 1,2 a 1,5% de 
lignina. Caso a fábrica de celulose kraft conseguir extrair a 
lignina do licor preto e a vender por um preço adequado e



bem superior ao seu valor como combustível no licor preto, 
essa propriedade se reverterá de negativa para positiva, gra-
ças aos conceitos das modernas biorrefinarias integradas. 

• Teor de hemiceluloses: O processo kraft convencional cos-
tuma dissolver aproximadamente 50% das hemiceluloses 
presentes na madeira. Infelizmente, essa propriedade está 
associada de forma inversa ao teor de lignina. Madeiras 
com baixos teores de lignina, como é o caso do Eucalyptus 
globulus e suas subespécies, costumam apresentar maiores 
teores de hemiceluloses. A responsabilidade maior ficará 
então às tecnologias disponíveis, pesquisadores industriais 
e operadores dos processos fabris para tentar minimizar 
essa dissolução para o licor preto. 
  
Como resultado disso tudo, é vital que os produtores de ma-
deiras e os correspondentes usuários dessa matéria-prima 
florestal se esforcem para trabalhar integrada e comple-
mentarmente, associando o máximo possível a Ciência da 
Silvicultura (para produzir madeira) com a Ciência e Tec-
nologia da Madeira (para buscar qualidade e desempenho 
à madeira produzida).

A qualidade da madeira é tão importante para as fábricas 
de celulose e papel, que ela mereceria um valor destacado 
nos processos de comercialização. Já está mais do que na 
hora dos processos de compra e venda de madeira terem 
um atributo especial relacionado ao “Valor Econômico 
Agregado pela Madeira ao Processo Industrial”. Esse valor 
poderia estar relacionado ao potencial de ganho que cada 
tipo madeira, clone, espécie ou plantação florestal poderia 
oferecer à fábrica de celulose e papel e a seus produtos. En-
fim, são atributos conhecidos, capazes de serem quantifi-
cados e possibilitarem assim novas formas de gerenciar o 
suprimento de madeira às fábricas. 

São procedimentos conhecidos e até praticados nos proces-
sos internos das nossas empresas, mas que poderiam ser 
utilizados nas compras externas ou nos relacionamentos 
comerciais com terceiros também. 

Como consequências, as fábricas poderão ganhar nos ren-
dimentos de produção de celulose, consumos específicos de 
madeira por tonelada de produto fabricado, consumos de 
reagentes químicos na polpação e no branqueamento, ba-
lanceamento na produção de celulose e geração de sólidos 
secos no licor preto a recuperar, bem como na melhoria da
qualidade da celulose e para usos tailor-made das mesmas, 

já que se podem desenvolver tipos especiais de celulose a 
partir de tipos específicos de madeiras.

Enfim seria um processo de ganha/ganha para todos nessa 
rede de valor, desde o produtor florestal até o usuário do 
papel. Para que isso possa acontecer de forma suave e sem 
conflitos, há que se buscar a remuneração justa, os parâme-
tros a monitorar para valorização da madeira e principal-
mente a honesta integração entre as partes interessadas. 

Uma alternativa complementar que vem sendo praticada 
pelas empresas líderes do setor tem sido a disponibilização 
(venda ou fomento) aos produtores rurais e investidores 
em florestas de suas próprias mudas de materiais flores-
tais de excelente qualidade genética, com potencialmente 
adequados níveis de produtividade e qualidade de madei-
ra. Embora não haja uma garantia de compra futura des-
sa madeira produzida pelos terceiros, o conceito colabora 
para o enriquecimento qualitativo e quantitativo da oferta 
de madeira adequada na região. 

Vamos então refletir sobre isso tudo e colaborar para pro-
vocar as mudanças e ajustes necessários para o bem de to-
dos nessa nossa rede de valor?

É indesmentível a importância do conhecimento numa 
indústria com uma especificidade tecnológica tão própria 
como é a da pasta e do papel. As fábricas de papel e de pasta 
possuem equipamentos com elevado grau de sofisticação 
tecnológica. Os processos são complexos e exigem um nível 
elevado de conhecimento, que garanta a sua estabilidade, 
fator determinante para um bom desempenho operacional. 
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A capacidade para resolver os problemas mais complexos é 
essencial para minimizar perdas de tempo que possam pôr 
em risco a entrega atempada dos produtos e no final, os re-
sultados económicos das empresas.

Os desafios que hoje se colocam na nossa indústria, quer na 
retenção do conhecimento, quer no seu desenvolvimento 
são muito mais críticos do que no passado. Eis alguns destes 
desafios:

• Tecnologia muito específica com dificuldade de encontrar 
pessoas com conhecimentos técnicos suficientes no mer-
cado de trabalho.

• Necessidade de desenvolver programas de formação in-
ternos, demorados e com custos elevados, principalmente 
se considerarmos a componente importante da passagem 
do conhecimento, só possível com sobreposição de dois 
trabalhadores no mesmo posto de trabalho (o mestre e o 
aprendiz), durante o tempo mínimo para uma eficaz trans-
missão do conhecimento.

• Dificuldade em oferecer uma perspetiva de carreira dentro 
da empresa que seja estimulante para cativar jovens enge-
nheiros, num mundo em que o portefólio de oportunidades 
é vasto. A dimensão das empresas não proporciona muitas e 
frequentes oportunidades para a rotação de quadros, como 
por exemplo acontece em grandes multinacionais.

• Indústria com uma cultura industrial conservadora, que 
tem dificuldades em apostar em jovens para postos de res-
ponsabilidade, sem terem que passar por complexos e de-
morados períodos de formação nas vertentes do saber saber 
e do saber fazer técnicos.

• Pouco “empowerment” das equipas operacionais, com 
forte concentração do conhecimento e capacidade de deci-
são nas chefias e quadros técnicos, o que leva a um grande 
desgaste destes últimos, na medida em que se lhes exige um 
grau muito elevado de disponibilidade numa indústria non
-stop. Este aspeto é hoje de principal importância quando 
os jovens do Sec XXI privilegiam um maior equilíbrio entre 
vida profissional e vida pessoal.

As abordagens do ponto de vista das políticas de recruta-
mento, de remuneração e de benefícios, de enquadramento 
na organização e de retenção deverão ter em conta estes 
novos desafios e terão que ser muito mais “criativas” do 
que no passado. Apresentam-se de seguida algumas ideias 
que possam contribuir para, por um lado evitar a erosão 
do conhecimento e por outro, o desenvolvimento de novas 
formas de saber, que potenciem a melhoria permanente da 
eficiência operacional:
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• Implementar planos de formação mais orientados para 
transmitir aos trabalhadores do shop floor um melhor co-
nhecimento sobre os processos e equipamentos, comple-
mentando o seu saber fazer com o saber saber, orientan-
do-os para uma melhor perceção das causas, tornando-os 
mais autónomos e capazes de resolver problemas.

• Introduzir ferramentas de otimização dos processos (con-
trole avançado, analytics,  Inteligência Artificial, realidade 
aumentada, etc…) que auxiliem na estabilidade dos mes-
mos e ao mesmo tempo sirvam de incentivo para que os 
trabalhadores (principalmente os mais jovens) se sintam 
mais desafiados a aprender de uma nova forma, mais em 
linha com a sua vivência tecnológica no mundo atual. In-
troduzir as novas ferramentas nos planos de formação de 
forma a que haja uma atualização permanente.

• Identificar os que mais se destacam, quer pela curiosida-
de que demonstram em desenvolver o seu conhecimento, 
quer pela sua contribuição criativa para a eficiência das 
operações em geral, dando-lhes as condições e incentivos 
para se sentirem reconhecidos.

• Ter planos de sucessão bem definidos e permanentemente 
atualizados, complementados por planos de formação ade-
quados, que garantam a retenção de conhecimento em si-
tuações de saídas ou de transferência para outras funções.

• Ter bons programas de estágios para jovens (graduados e 
não graduados) que lhes permitam viver uma experiência 
industrial positiva e estimulante e ao mesmo tempo dar à 
empresa a possibilidade de selecionar os melhores. Para 
isto é necessário que os trabalhadores, nas suas várias fun-
ções, tenham capacidades de coaching e saibam integrar os 
mais jovens.

O conhecimento não se esgota naquilo que normalmente 
é designado por conhecimento técnico. Além do saber sa-
ber e do saber fazer, é fundamental que se desenvolvam as 
capacidades nas vertentes do saber ser e do saber estar. Es-
tas duas últimas são determinantes para que haja uma boa 
transferência do conhecimento (coaching), para uma boa 
integração dos mais novos, para um bom espírito de equipa 
e para um ambiente em que todos sintam que estão a dar 
o melhor de si. O que ficou dito incidiu mais sobre as áreas 
industriais de produção e manutenção, mas, é na minha 
opinião, extensível e similar para quaisquer outro tipo de 
atividades nas empresas.

O conhecimento é o maior ativo das empresas. É o conheci-
mento (ou a falta dele) que determina o sucesso (ou o insu-
cesso). A sustentabilidade das empresas baseia-se na forma 
como as pessoas se sentem integradas, motivadas e incenti-
vadas a permanentemente se ultrapassarem a si próprias.



ARTIGOS DE OPINIÃOinfo tecnicelpa 59
20

TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel

É normal no nosso sector sermos low profile, não promo-
vermos adequadamente os nossos produtos e deixarmos 
aos outros sectores toda a margem de manobra. A imagem 
que o nosso sector tem, junto do grande público, é o reflexo 
disso mesmo e esperemos que algo mude no próximo futu-
ro. A guerra ao plástico é uma oportunidade única e não 
podemos deixar passar esta oportunidade. Mas uma coisa 
tenho como certa, o sector dos plásticos não vai ficar para-
do sem reagir, pelo que nos compete fazer o que temos que 
fazer. Mostrar a sustentabilidade ambiental do papel e dos 
outros produtos feitos com fibras de celulose.

Esta modéstia vem a propósito do que aconteceu na recen-
te visita do Presidente da República à China. O Presidente 
da República ofereceu um jantar na Embaixada de Portu-
gal em Beijing a exportadores e empresários Portugueses 
e o Embaixador de Portugal em Beijing terá notado que o 
principal exportador não estaria na lista dos convidados. 

De fato se consultarmos o Eurostat, as estatísticas do co-
mércio com a República Popular da China para o ano de 
2018, verificamos que os veículos automóveis são a prin-
cipal exportação (muito provavelmente da Autoeuropa) 
mas o segundo produto é a pasta solúvel. Imaginem que 
nem eu próprio tinha reparado nisso. Lá pensei outra 
vez, somos mesmo low profile, não promovemos adequa-
damente os nossos produtos e, não publicitamos nada 
quando temos uma posição de relevo.

A Caima, em Constância, afinal é o primeiro exportador 
Português, para o mercado Chinês e foi preciso o Presidente 
da República ir à China para me aperceber disso.

Recebido o telefonema de Beijing lá foi eu de malas avia-
das, tendo chegado às 6 horas da manhã do dia do jantar…
nada mau ainda tive algumas horas para descansar.

Fomos recebidos na Embaixada de forma muito calorosa 
pelo Embaixador, Dr. José Augusto Duarte, cerca das 19.15 
e depois de entrevistas aos meios de comunicação social o

Afinal somos os primeiros

A. DOLORES FERREIRA
Sócio n.º 335

jantar começou às 19:30. A pedido do Presidente da Repú-
blica todos os presentes falaram e por volta das 21 horas o 
evento tinha terminado. Tudo muito bem organizado, muito 
profissional, num ambiente muito caloroso, mas sem selfies!

No final, uma surpresa, pelo menos para mim, um convite 
para o jantar de gala com o Presidente Xi Jinping, no Palá-
cio do Povo, no dia seguinte. Foi naturalmente uma honra 
participar no jantar de gala, onde se ouviu música portu-
guesa tocada por uma banda do exército da China e onde 
tive o privilégio de voltar a encontrar o antigo embaixador 
da China em Portugal, Huang Songfu, homem a quem se 
deve muitos dos avanços nas relações entre os dois países. 

Mas voltando agora ao início e ao tema dos plásticos. A 
China é o maior produtor de fibras para a indústria têxtil 
e o principal produto é o poliéster, isto é, um plástico cujas 
fibrilas se escapam com as águas de lavagem (das máquinas 
de lavar) e acabam por poluir as massas de água. Por que 
não substituímos por viscose? Já agora produzida com pas-
ta solúvel de eucalipto. Vamos a isso.
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A PROMOÇÃO DA SEGURANÇA
E SAÚDE NAS ATIVIDADES
DA ALTRI FLORESTAL 

Código de Práticas Florestais 

Os Códigos de Práticas Florestais (CPF), são um conjunto de 
procedimentos que incluem as descrições técnicas das ope-
rações florestais tais como a florestação, a manutenção, a 
exploração florestal, e as práticas de segurança e ambiente 
exigidas pela Altri Florestal.

Este documento é entregue aos seus fornecedores de Ser-
viços Florestais (FSF) no início de cada obra em função do 
tipo de operação florestal que irá realizar. Para além de ser 
um documento técnico, os Códigos de Práticas Florestais 
também incluem tabelas para consulta de Avaliações de 
Risco de todas as atividades de gestão florestal, que envol-
vem os seus colaboradores ou os colaboradores dos FSF.

Qualificação das empresas fornecedoras
de serviços florestais 

No sentido de promover o cumprimento das obrigações so-
ciais e laborais, a Altri Florestal para além de uma avaliação 
técnica inicial da capacidade de trabalho e dos equipamen-
tos necessários para a realização das operações florestais, 
recolhe ainda um conjunto de evidências para que a empre-
sa integre a sua bolsa de fornecedores de serviços florestais.

A Altri Florestal é a empresa pertencente ao grupo Altri, responsável pela gestão 
direta de cerca de 80000 hectares de floresta distribuída pelo território de Portugal 
Continental. A Altri Florestal tem a responsabilidade de assegurar o abastecimento
em madeira e biomassa para produção da pasta papeleira e valorização energética, 
respectivamente, das unidades industriais do Grupo Altri. 

No âmbito das suas atividades de gestão florestal, a Altri Florestal relaciona-se com 
cerca de 115 empresas prestadoras de serviços florestais dispersas por todo o território. 
No sentido de promover e melhorar as condições de saúde e segurança de todos 
os trabalhadores que operam nas florestas sob gestão da empresa, a Altri Florestal 
desenvolveu um programa de formação activo, realizado com base no seu Sistema 
de Gestão Florestal que se traduz no cumprimento dos requisitos das mais exigentes 
normas internacionais de gestão florestal.

É então formalizado um contrato-quadro onde a empresa 
de serviços se compromete a cumprir todas as indicações 
técnicas, ambientais e de segurança transmitidas pelos téc-
nicos da Altri Florestal e expressas no Código de Práticas 
Florestais (CPF), participar nas ações de formação na frente 
de trabalho e em outras ações de formação temáticas sobre 
ambiente e segurança. 

Dossier de Segurança Florestal     

Em 2013 iniciou-se o projeto de apoio e promoção de se-
gurança e saúde junto dos seus FSF, com vista a reforçar a 
sua capacitação para, em contexto de trabalho, garantirem 
as suas obrigações sociais e laborais, e requisitos de segu-
rança e saúde.

Trata-se assim, de um modelo de organização documental 
que pretende facilitar a comunicação entre os FSF, a Altri Flo-
restal e as entidades que realizam as inspeções e auditorias.

Este projeto passou por uma fase de sensibilização dos for-
necedores que envolveu os gestores das empresas presen-
tes na bolsa de fornecedores, sendo disponibilizado aos FSF 
o modelo de dossier com um índice que sistematiza as evi-
dências documentais exigidas na frente de trabalho.

É realizado um plano anual de auditorias internas exclusi-
vamente dedicadas à segurança no trabalho que avaliam a 
implementação do Dossier de Segurança Florestal e o seu

RAQUEL
ROSADO

Formação e Segurança
na Altri Florestal

Sócio n.º 1156
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cumprimento operacional nas frentes de trabalho. Estas ac-
ções permitem ainda avaliar os conhecimentos dos traba-
lhadores sobre os riscos associados às operações florestais 
e verificar as evidências documentais colocadas no Dossier 
relativamente os colaboradores, máquinas e equipamentos 
presentes na frente de trabalho auditada.

Formação na Frente de Trabalho

A formação na frente de trabalho (FFT) é uma realidade 
na Altri Florestal desde 1998 e baseia-se na realização de 
curtas ações de formação na frente de trabalho, com uma 
elevada frequência de realização.

As ações são realizadas pelos técnicos sempre que se inicia 
uma obra, abordando os principais riscos e perigos da ativi-
dade a todos os colaboradores dos FSF que prestam serviços 
florestais, com uma duração de cerca de 30 minutos de forma-
ção em cada uma das obras. Esta formação pretende explicar 
a todos os trabalhadores presentes em obra, as orientações 
gerais do Código de Práticas Florestais e as particularidades 
da obra em causa. Desta forma, os colaboradores recebem 
formação detalhada sobre o trabalho que irão executar de 
seguida, garantindo que interiorizam a mensagem sobre os 
procedimentos adequados, de uma forma mais imediata. Por 
outro lado, a realização da formação na frente de obra, asse-
gura que os colaboradores iniciam o trabalho em alerta. 

Após a FFT é entregue um cartão com uma validade de 
2 anos, no qual se confirma que o detentor tem formação 
relativamente à qualidade da execução do serviço, aos pro-
cedimentos de segurança e equipamentos de proteção in-
dividual obrigatórios para cada função, como por exemplo 
motosserrista ou operador de máquina.

Após quase duas décadas de formação na frente de traba-
lho, de actualização de conteúdos e adaptação às técnicas 
florestais, o aperfeiçoamento da formação e criação de me-
lhores condições, levou a que fosse desenvolvido um novo 
equipamento complementar para a realização da formação 
nos diversos locais de trabalho. 

Em 2016, foi assim construída uma pequena sala de forma-
ção, através da transformação de uma carrinha de ligeira de 
mercadorias. Iniciou-se então um modelo diferente e com-
plementar de formação que permite transmitir a mensagem 
de uma forma mais fácil e prática aos colaboradores dos FSF

dispersos pelo território florestal da Altri. O veículo está 
equipado com cadeiras e com um sistema de vídeo e som, o 
que facilita a apresentação dos conteúdos aos colaboradores.

A carrinha de formação itinerante permitiu desmateriali-
zar a sala de aula, facilitando a troca de experiências, uma 
vez que os colaboradores FSF estão mais confortáveis e de-
sinibidos, mas igualmente protegidos da chuva, do vento e 
do sol, se necessário.

A formação na frente de trabalho, as vistorias florestais e 
as auditorias, constituem a principal estrutura da avaliação 
dos FSF, assegurando a qualificação dos mesmos e a classi-
ficação dos trabalhos realizados de acordo com critérios de 
análise da atividade florestal (qualidade, responsabilidade 
ambiental e social e segurança). 
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de reunião/encontro, comunicar as coordenadas e o tipo 
de situação de emergência, permitindo deste modo que o 
socorro seja prestado com rapidez e eficiência.

Após o simulacro, é realizada uma formação sobre os prin-
cipais acidentes que ocorrem em atividades florestais e 
quais são os primeiros socorros que devem realizar em 
cada situação, podendo significar em caso de acidente gra-
ve, a diferença entre a vida e a morte.

Vídeos de sensibilização e simulacros
de acidentes de trabalho

Foram produzidos vídeos de sensibilização com apenas 
sete ou oito minutos de duração a partir dos CPF com o ob-
jectivo de alertar para os perigos do trabalho florestal. 

Os filmes abordam os principais riscos de segurança que 
não são aceitáveis no trabalho florestal, e as principais 
ameaças relacionadas com a atividade florestal (disponí-
veis em https://www.youtube.com/channel/UCTkrtq-
FpXDhmi83k4GVgcBg e http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/
Campanhas/Campanhasrealizadas/CampanhaIberica-
dePrevencaodeAcidentesdeTrabalho/Instrumentos%20
de%20Informação/Paginas/default.aspx). 

Passar a mensagem de um suporte em papel para vídeo 
foi uma grande mais-valia que ajudou a captar a atenção 
dos colaboradores dos FSF e permite entender exemplos de 
situações de perigo que podem surgir pela não utilização 
do equipamento de forma correta, como um colete refletor, 
um capacete ou umas luvas.

Os acidentes de trabalho não são acontecimentos calenda-
rizados na agenda com a hora e o local em que vão aconte-
cer. A realidade dos trabalhos florestais é muito específica, 
quer no tipo de máquinas e equipamentos utilizados, mas 
principalmente pela dispersão e isolamento em que muitos 
trabalhos florestais se realizam. 

Em 2018 realizaram-se 2 simulacros de acidentes de traba-
lho em operações florestais, em propriedades sob sua ges-
tão, com a participação de um conjunto alargado de FSF, 
colaboradores e parceiros da região. Os simulacros foram 
realizados em colaboração com as autoridades de proteção 
civil locais e regionais, bem como com a ACT, gabinetes téc-
nicos florestais, GNR, Bombeiros Voluntários, associações 
florestais e teve como objetivo testar os procedimentos de 
segurança e emergência para acidente de trabalho em ope-
rações florestais na frente de trabalho. Os simulacros de 
acidentes de trabalho serão replicados pelas áreas de gestão 
florestal de modo a abranger todas as regiões florestais da 
Altri Florestal.

Em cada simulacro, é verificado se os colaboradores FSF 
conhecem o procedimento de segurança referente a cada 
operação florestal e se sabem atuar em situação de emer-
gência, como por exemplo identificar a localização do ponto
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Formação certificada

Aproveitando o investimento na carrinha de formação 
itinerante, em 2018 entendeu-se que o modelo de forma-
ção também deveria progredir, proporcionando uma qua-
lificação certificada aos colaboradores que participam nas 
acções/formações desenvolvidas pela Altri Florestal. Foi 
assinado no início do ano um protocolo de parceria entre 
a Altri Florestal e a CELPA (Associação da Indústria Pa-
peleira Portuguesa), e a certificação foi reconhecida como 
formação habilitante pela Autoridade das Condições do 
Trabalho (ACT) e pela Direção-geral do Emprego e das Re-
lações de Trabalho (DGERT).

A Associação da Indústria Papeleira Portuguesa (CELPA), 
entidade à qual a Altri é associada, obteve a certificação da 
sua formação em 2017, sendo deste modo uma entidade  
acreditada para dar formação e a Altri Florestal é uma das 
entidades formadoras que participa na formação sobre os 
temas de gestão florestal. 

Estas iniciativas contribuem para a redução dos acidentes 
de trabalho, apesar de estes já se encontrarem muito abai-
xo da média nacional de sinistros relativos à atividade flo-
restal. Contudo, é objetivo da Altri Florestal alcançar uma 
redução até zero acidentes de trabalho.

A formação certificada permite a qualificação e o reconhe-
cimento no mercado de trabalho das competências dos 
operadores florestais. Numa gestão florestal profissional, 
a qualificação e competência técnica dos seus operadores 
é um fator essencial para a manutenção e a melhoria da 
competitividade do sector florestal.

Após mais de três décadas de relativo desinteresse sobre o 
mar em Portugal, nos últimos dez (10) anos muito se tem 
dito e escrito, sendo natural que a sociedade portuguesa, 
que voltou a despertar interesse por um assunto que é 
omnipresente na história e na geografia do país, necessite 
de acreditar que o mar tem de fazer parte da estratégia do 
nosso pais em diversos setores, pelos contributos que a eco-
nomia do mar, expressão que está hoje bastante em “voga” 
e difusão, podem trazer, direta e indiretamente, para a eco-
nomia nacional, através do crescimento do PIB e a criação 
de emprego.

Apesar do reduzido investimento até 2012 na economia 
do mar, o que levou à diminuição e/ou estagnação dos seus 
principais setores, a retoma sobre a importância do mar, 

consequência também de alguns estudos realizados no pa-
sado (ex. livro branco sobre política marítimo-portuária, o 
livro verde sobre o setor do mar e os recursos marinhos, a 
estratégia nacional para o mar, entre outros), verificou-se 
após o estudo sobre Hypercluster do Mar, elaborado pela 
SaeR, com coordenação do Prof. Dr. Ernâni Lopes, homena-
gem lhe seja feita também por este contributo para o país, 
publicado pela Associação Comercial de Lisboa, divulgado 
e potenciado principalmente pelo Fórum Empresarial da 
Economia do Mar (FEEM) e seus associados. Para além des-
te estudo, impulsionador na retoma da economia do mar, a 
consultora PwC e o Observatório da economia azul, tam-
bém desempenharam um papel importante neste setor, na 
medição de indicadores da economia do mar e partilha de 
“Know-How”, em Portugal, sobre estas temáticas do mar.

O Mar (Economia Azul) como fator
estratégico para Portugal

O Olhar sobre o Mar

GONÇALO VIEIRA
Sócio n.º 1024
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Só a partir de 2012, após o estudo Hypercluster do mar, o 
mar voltou a ser olhado como um desígnio estratégico na-
cional, capaz de gerar uma nova dinâmica empresarial e de 
promover riqueza coletiva muito semelhante à de outros 
países europeus que encontraram no mar um significati-
vo contributo para o seu desenvolvimento. A economia do 
mar, que empregava, em 2017, cerca de 181 mil profissio-
nais (74% relacionados com Turismo costeiro) gerou cerca 
de 4.1 mil milhões de euros de valor acrescentado bruto 
(VAB) (fonte de informação: Blue Economy 2019), tendo o 
seu contributo para o PIB nos últimos anos crescido cerca 
de 30%. Para melhor entendermos a relevância da econo-
mia do mar, de acordo com um relatório da Comissão Eu-
ropeia, as zonas costeiras da Europa (representam cerca de 
28% do território europeu) geram cerca de 43% do PIB da 
União Europeia, empregam 92 milhões de profissionais e 
nelas vivem 214 milhões de cidadãos (cerca de 42% da po-
pulação total da comunidade).

Esta evolução da economia do mar veio evidenciar a ne-
cessidade crítica de recursos qualificados e com compe-
tências sobre as temáticas do mar, que, de acordo com o 
estudo LEME, para fazer face ao crescimento esperado 
para os próximos anos desta economia, vão ser necessá-
rios até 2033 (próximos 15 anos), cerca de 160 mil profis-
sionais para que o país possa posicionar-se competitiva-
mente, numa indústria que é apontada como estratégica 
para o país, que vai também enfrentar o fenómeno da 
digitalização/automatização/automação, ao que acresce 
o envelhecimento dos atuais profissionais e a dificuldade 
de atrair os mais jovens por serem atividades socialmente 
pouco valorizadas. Importa, por isso, começar a formar as 
gerações futuras e a dignificar estas carreiras, apesar de 
já ser visível um maior número de alunos colocados em 
licenciaturas ligadas ao mar.

Com as relevantes alterações demográficas no mundo pre-
vistas até 2050 (fonte: estudo Fundação Robert Schuman), 
a população vai aumentar cerca de 1,4 mil milhões, com re-
dução na Europa - 50 milhões, China - 28 milhões e Japão 
com – 20 milhões e aumentos em Africa em + 1.3 mil mi-
lhões (130 milhões do Norte de África), América do Norte 
cerca de + 75 milhões e América Latina + 150 milhões, re-
forçam a importância do mar, pela necessidade de alimen-
tar mais pessoas, também em alimentos mais ricos em pro-
teínas, só viável através da pesca e aquacultura (produção 
organismos aquáticos) e não da agricultura convencional o 
que acrescido ao aumento de consumo de energia, a ener-
gia offshore será fundamental.

Hypercluster do Mar
Oportunidades & Desafios

O estudo do Hypercluster do Mar definiu nove (9) clusters 
fundamentais a desenvolver na economia do mar, todos 
eles com importante papel a desenvolver, sendo que quatro 
(4) deles, abaixo resumidamente descritos, são os que po-
dem continuar a dinamizar a ec onomia do mar, em volume 
e valor, conjugando a ação do Estado e de privados.

Portos, Transportes e Logística:

O setor portuário tem sido uma referência de crescimento 
e otimização com relevante contributo para a economia na-
cional. Entre 2008 e 2018, os portos nacionais tiveram um 
crescimento de carga médio anual de 4%, tendo passado de 
65 para 92 milhões de toneladas, apesar de alguma insta-
bilidade laboral verificada em alguns portos nacionais en-
tre 2012 e 2018. Para este crescimento muito contribuiu o 
grande desenvolvimento do TMCD (essencialmente Euro-
pa e Mediterrâneo) como solução competitiva/sustentável 
de transporte na “fachada” Atlântica, acrescido do desen-
volvimento de soluções integradoras de informação/fluxos 
como a JUP (janela única portuária) e, mais recentemente, 
a JUL (janela única Logística), solução esta que é um “case 
study” internacionais com “selo” Português.

Apesar deste notável crescimento, muito existe ainda por fa-
zer neste setor para que possa dar um maior contributo para 
a economia do mar e consequentemente para a economia 
do país por ser crucial para o setor exportador e importador, 
sendo o investimento nas atuais infraestruturas portuárias, 
de acordo com o plano de investimentos do Governo para 
2020 com atrasos consideráveis (inclui, entre outros, o porto 
da Figueira da Foz e de Setúbal) e para a década 2020 – 2030, 
que são fundamentais ao desenvolvimento do setor.
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Construção, Manutenção e Reparação Naval:

No cluster da construção e reparação naval, é importante 
continuar a desenvolver esforços no sentido de clusterizar 
toda a sua cadeia de valor, reforçando-se a cooperação en-
tre as empresas dos diversos subsetores, incluindo as insti-
tuições financiadoras, dado o peso das mesmas no negócio 
da construção naval. Será necessário investir ainda mais 
em inovação para diversificação de negócios (ex. energias 
renováveis e aquacultura offshore) e na atividade comer-
cial, angariando clientes no mercado mundial principal-
mente para o setor da construção naval. 

Pesca, Aquacultura e Transformação/Comercialização
de Pescado:

Este cluster é o que, provavelmente, maiores desafios en-
frenta pela sua especificidade e dificuldade de atratividade 
em alguns setores importantes como o da pesca, que tem 
vindo a reduzir o número de pescadores desde 2001, ten-
do, em 2017, cerca de 17.640 (fonte: Pordata). Os desafios 
passam pelas empresas existentes continuarem a reforçar 
a sua organização em torno do empreendedorismo, pela 
criação de organizações de Produtores (aumentar escala), 
investir em inovação na área da conservação do pescado 
fresco e na criação das “maternidades” necessárias (aumen-
tar escala das explorações aquícolas) reforçando aposta 
em novas espécies (ex. linguado, corvina). Este desenvol-
vimento tem de ser acompanhado pela necessária maté-
ria-prima, criação de uma marca própria (ex. conservas) e 
aumentar o de exportações, tudo coordenadamente com 
uma estratégia de comunicação adequada e eficaz, para 
sensibilizar a opinião pública da qualidade dos produtos da 
indústria aquícola. Todo o processo alternativo à pesca tra-
dicional é importante também pelas quotas definidas (em 
milhares de toneladas) pela Comissão Europeia a Portugal 
e restantes países com pesca.

Recreio, Desporto, Cultura e Turismo:

Apesar do grande desenvolvimento verificado nos últimos 
anos, o fator determinante para o ainda maior desenvol-
vimento de empresas competitivas é a procura de escala, 
dado que é um setor que se caracteriza por ser povoado 
por muitas micro e pequenas empresas. Com o aumento da 
dimensão e de escala das empresas deve poder-se aumen-
tar a qualidade dos serviços, diversificar produtos comer-
cializados e desenvolver esforços para angariar clientes nos

mercados externos, contribuindo para esbater a sazonali-
dade do turismo.

Recursos Humanos
Formação – Competências

A questão dos recursos humanos da economia do mar não 
pode se dissociada da rapidez com que estão a evoluir os 
diversos setores do mar, alavancados pelo fenómeno da 
digitalização/automatização e automação (ex. navios autó-
nomos e automatização das operações nos portos), que vai 
criar e exigir necessidades e competências de recursos hu-
manos diferentes das atuais. 

A qualificação dos recursos humanos será sem dúvida a 
grande âncora da revolução que atravessa a indústria do 
mar, tendo, também por isso, sido criado pela Comissão Eu-
ropeia, um grupo de trabalho para analisar/adequar a qua-
lificação e capital humano na economia do mar.

Muitas dessas propostas estão orientadas para atrair para 
o sector um número crescente de jovens, mostrando que 
a economia do mar tem carreiras atrativas e financeira-
mente competitivas, atuando essencialmente em três (3) 
eixos fundamentais: formação ao longo da vida (ex. Eras-
mus para a economia do mar), promoção da mobilidade e 
investimento na literacia dos oceanos (para informar a 
comunidade sobre as oportunidades de carreira no sec-
tor). Apesar do longo caminho que temos pela frente, em 
complemento a esta orientação da Comissão Europeia, têm 
estado a ganhar dinâmica em Portugal os projetos de em-
preendedorismo, investigação e inovação (Startups) ligados 
à indústria do mar.

Evolução da economia do Mar (Azul)

Como já foi referido anteriormente, o mar tem sido um mo-
tor económico em franco crescimento ao longo do triénio 
(2015-2018). De acordo com a análise do Observatório da 
economia azul, nas exportações de bens do setor do mar, 
em 2018 comparativamente com 2015, tiveram um au-
mento de 25% tendo registado no último ano mais de € 2 
mil milhões em exportações, cerca de 500 milhões acima 
do valor alcançado em 2015. O crescimento desta economia 
verifica-se também no Valor Acrescentado Bruto (VAB) 
das empresas do setor do mar. De acordo com este Obser-
vatório, em 2017 este valor representava já cerca de 3,4% 
do VAB, valor que compara com 2,8% em 2015, ou seja, um 
aumento de cerca de 30% em dois (2) anos, o que, a man-
ter-se este ritmo de crescimento, torna o objetivo definido 
pelo Ministério do Mar de atingir cerca de 5% no final 2020 
alcançável.
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Conclusão

Efetivamente o mar apresenta-se cada vez mais como um 
desafio à descoberta de um manancial quase inesgotável de 
recursos e de oportunidades de negócios que se podem tra-
duzir na exportação de bens e serviços como sejam, entre ou-
tras atividades, a portuárialogística, construção e reparação 
naval, recursos minerais, aquacultura, produção de energia 
renovável, investigação e náutica de recreio e turismo. 

Para um país como Portugal, que:

i. Conta com uma geografia avassaladoramente marítima, 
pela dimensão dos seus espaços marítimos, extensão da li-
nha de costa, pelos seus territórios arquipelágicos, pela vasta 
ZEE e por ter apenas um vizinho terrestre;

ii. A larga maioria da sua população e da riqueza gerada é 
produzida nas suas regiões costeiras;

iii. Tem uma localização privilegiada entre continentes, no 
cruzamento de grandes rotas de navegação mundial;

iv. Dispõe de um espaço marítimo com características 
biofísicas muito particulares, quer em termos geológicos e 
minerais quer em termos de biodiversidade marinha, com 
condições apropriadas ao desenvolvimento de recursos vi-
vos com valor comercial como o pescado;

v. Beneficia de um clima propício a atividades de lazer e re-
creio no mar….

É um país que encerra um enorme potencial para o desenvol-
vimento de quaisquer atividades que tenham no mar a sua 
base, com um relevante contributo económico, sustentável, 
para o país, sendo o trabalho realizado nos últimos anos na 
economia azul uma referência europeia, razão pela qual Lis-
boa recebeu em Maio 2019 o evento Dia Marítimo Europeu.
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Senhor Ministro

Muito recentemente o Raiz, Instituto de Investigação da 
Floresta e Papel divulgou uma publicação do trabalho que 
realizou nos últimos 20 anos, onde distingo, no contexto 
desta carta, o teor do capítulo “Ganhos no stock de carbo-
no”, que anexo à presente carta.

Pode o Sr. Ministro verificar que, de Norte a Sul de Portu-
gal, em cada uma das 11 plantações de eucalipto, susten-
tavelmente geridas, sem deficiências nutricionais, o teor 
de matéria orgânica do solo consistentemente aumentou 
ao fim de 12 anos de acompanhamento, comprovando-se o 
aumento da fertilidade do solo e da stockagem de carbono.

O valor médio de aumento do teor de matéria orgânica foi 
de 1,34 %, correspondendo a um aumento de cerca de 0,75 
% do solo em carbono nos doze anos.

Considero que estes resultados são apenas válidos para 
a floresta de eucalipto sustentavelmente gerida, sem dé-
fice nutricional e que são cerca de 200 000 ha, e que os 
restantes 500 000 ha de floresta de eucalipto que não 
são profissionalmente geridos terão um aumento de teor 
de matéria orgânica no solo muito reduzido ou até nulo, 
e que será semelhante a outras florestas quando estas 
ocorrem sem gestão sustentável que corrija os défices 
nutricionais (pinheiro, carvalho, etc, se sem gestão) ou 
semelhante aos incultos.

Não conheço trabalho experimental que suporte esta mi-
nha convicção, mas considero ser razoável admitir que 
em situação de défice nutricional de azoto, como ocorre 
nas florestas sem gestão sustentável, instaladas em solos 
pobres em Portugal, as plantas usarão o escasso azoto do

solo para desenvolver a parte aérea, não realizando acu-
mulação significativa de matéria orgânica no solo. E con-
vém lembrar que os incêndios se encarregam de volati-
lizar periodicamente o azoto acumulado na parte aérea.

Nestas circunstâncias deverá o Sr. Ministro concluir que 
os 200.000 ha de floresta de eucalipto sustentavelmente 
geridos, realizam uma acumulação anual de carbono de 
aproximadamente 400.000 ton/ano no solo e que se fos-
se possível gerir sustentavelmente os restantes 500.000 
ha, a acumulação de carbono no solo seria, no total dos 
700.000 ha, da ordem de 1,4 milhões de ton/ano.

Estamos certos que o Sr Ministro adoptou o combate ao 
aquecimento global, como uma prioridade do seu ministério.

Tem-no aliás demonstrado, através das várias iniciativas 
para diminuir as emissões fósseis. Mas o Sr. Ministro sabe 
que a diminuição das emissões não é suficiente. Por essa 
via apenas se consegue diminuir a velocidade a que se 
processa o aquecimento global.

É por isso indispensável promover a captura e stockagem 
do carbono e é neste quadro que me atrevo a dizer que, em 
Portugal a floresta de eucalipto profissionalmente gerida, 
já tem um papel único, que se pode tornar ainda muito 
maior, no combate ao aquecimento global através do au-
mento de stock de carbono no solo.

SERAFIM TAVARES

Opinião e Sua Desconstrução
Carta aberta ao Sr. Ministro do Ambiente

OPINIÃO

Sócio n.º 652
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A FLORESTA PLANTADA DO EUCALIPTO
E O AMBIENTE09

conhecimento da qualidade do sítio

O conhecimento dos solos florestais e a sua interação com o clima permite 
estimar com maior precisão a aptidão florestal de cada sítio, conduzindo 
a uma melhor quantificação dos riscos associados à florestação com 
eucaliptos e à identificação de áreas inaptas para plantação da espécie. 
Estas melhores práticas de ordenamento, para além da vantagem 
económica, resultam numa significativa diminuição de danos ambientais 
relacionados com o estabelecimento de plantações em áreas inapropriadas. 
O conhecimento desenvolvido pelo RAIZ permitiu ainda estabelecer 
critérios delimitadores de áreas de proteção, adicionais aos impostos pela 
legislação, por exemplo, no que respeita a áreas de acumulação de águas 
ou de alto valor de conservação ambiental. Neste caso, para além do valor 
associado à melhor proteção da disponibilidade de água superficial, existe 
o valor ecológico de manutenção do habitat ripícola (Figura 1).

ganhos no stock de carbono 

Uma das implicações do aumento de produtividade, resultado do grande 
esforço de I&D do RAIZ, tem sido um aumento do stock de carbono na 
floresta. Os ganhos em carbono, através da maior quantidade de biomassa 
produzida, podem ser facilmente quantificáveis sendo porém menos 
evidente a evolução do carbono no solo em plantações de eucalipto. 

Figura 1.  
Plantação do clone GOES de E. 
globulus com destaque para a 
faixa de proteção das linhas de 
água (esquerda). Zona ripícola 
não plantada (direita).

Os factos atrás descritos, e a convicção fundamentada que 
manifestei, suscitam me a oportunidade de dirigir ao Sr mi-
nistro do ambiente algumas perguntas:

- Conhece o Sr Ministro algum actividade que em Portugal 
promova a stockagem de cerca de 400mil toneladas de car-
bono anualmente, para além da floresta de eucalipto gerida 
sustentavelmente?

- Conhece o Sr. Ministro alguma actividade, para além da 
floresta de eucalipto gerida sustentavelmente, com poten-
cial para capturar e stockar, no longo prazo, cerca de 1,4 
milhões
de toneladas de carbono anualmente?

Se as respostas forem negativas, que medidas se propõe o Sr. 
ministro tomar para assegurar que :

› a floresta actualmente sob gestão sustentável vai conti-
nuar a desempenhar no futuro o muito relevante papel que 
hoje está a desempenhar no aumento da stockagem de car-
bono 400.000 ton /ano;
› que a floresta de eucalipto, que hoje está sem gestão sus-
tentável, a passa a ter, e por essa via passará a assegurar um 
aumento de stockagem de carbono, de 1.000 000 de ton/ano

Ao dirigir estas perguntas ao sr. Ministro não viso obter a 
sua resposta. O meu objectivo baseia-se na esperança de 
que se o conhecimento subjacente atrás exposto chegar 
ao seu conhecimento, V. Ex. não poderá deixar de tentar 
encontrar as respostas para os problemas postos, que a 
responsabilidade das funções que exerce obriga.

Anexo: Excerto do estudo desenvolvido pelo RAIZ

A DESCONSTRUÇAO



No atual contexto da comunicação é impossível estabe-
lecer uma estratégia de comunicação sem ter em conta 
quais os melhores, mais adequados e eficazes suportes 
para sustentar a divulgação de um produto, serviço ou 
empresa. A primeira escolha a tomar será sempre a de 
optar por uma estratégia que contemple apenas os meios 
digitais, apenas os meios analógicos ou uma mescla pon-
derada entre os diversos meios disponíveis.

Não se trata, mais uma vez, do discurso desgastado do fim 
anunciado do suporte papel, mas sim de uma utilização 
cada vez mais consciente do seu potencial de comunica-
ção e, por isso, assistimos cada vez mais à utilização deste 
suporte em produtos de luxo e de valor acrescentado onde 
a sua cor, textura, formato fazem realmente a diferença.

Nos casos em que o papel é selecionado como o suporte 
de comunicação por excelência, seja usado isoladamente 
como em complementaridade com outros suportes digi-
tais, é cada vez mais importante saber como fazer a esco-
lha certa do tipo de papel. Em cada empresa distribuidora 
de papel, a nível nacional ou internacional, existem mi-
lhares de referências diferentes o que não facilita a sua 
seleção e, mais que isso, a escolha do suporte ideal para 
cada tipo de comunicação.

Para além das suas tradicionais características como a 
gramagem, a opacidade, o tipo de revestimento, o brilho, 
a brancura, o sentido de fibra, a textura, etc..., existem ou-
tros fatores que podem ajudar marketeers, designers ou 
produtores gráficos a tomar a opção mais adequada e que 
me arrisco a dividir da seguinte forma: 

› o custo – esta matéria prima é aquela que apresenta o 
maior peso no orçamento final da peça gráfica a impri-
mir. Por vezes pode atingir mais de 2/3 do custo final o 
que pode por vezes até inviabilizar a produção das peças 
de comunicação impressas. Por isso este acaba por ser um 
dos principais critérios de seleção do papel de forma a não 
comprometer a impressão desses produtos;

› o valor subjetivo – ultrapassada a questão do orçamen-
to disponível, o suporte de impressão papel tem também 
um valor subjetivo muitas vezes associado ao seu grau de 
sofisticação, diferenciação ou beleza. Um papel diferente 
não é necessariamente um papel mais caro e por vezes 
acaba por surpreender o público alvo. É necessário co-
nhecer profundamente as diferentes referências e estar a 
par das novidades de cada fabricante e distribuidor;

› a disponibilidade do mercado – para além das questões 
orçamentais e de valor subjetivo deste suporte de im-
pressão, o cliente deverá também ter em conta o fator da 
disponibilidade destes produtos no mercado nacional. De-
pendendo das quantidades, formatos, sentido de fibra ou 
cores, existem muitas referências de papel que não apre-
sentam stock nos mercados nacionais e podem demorar 
até mais de três semanas a estar disponíveis. Nestes casos 
essa demora pode comprometer a impressão dos produtos 
e a estratégia de comunicação estabelecida antes e é assim 
um fator a ter em conta;

› as restrições técnicas – no fim de todos os fatores surgem 
as questões técnicas relacionadas com a imprimibilidade 
do papel, da sua reação a determinados tipos de tintas, 
tecnologias de impressão ou resistência a técnicas como a 
estampagem a quente ou o relevo. É importante recorrer 
aos catálogos dos fornecedores e fabricantes uma vez que 
aqui é possível muitas vezes encontrar amostras da apli-
cação de algumas destas técnicas ou ter acesso às fichas 
dos produtos em causa. Em último caso, uma amostra e 
um teste prévio pode ajudar a dissipar as dúvidas.

Com base nestes quatro critérios é possível eleger, no 
meio de milhares de referências, o papel ideal para cada 
peça de comunicação. Não é uma formula infalível, no 
entanto, pode ajudar quem quase diariamente se debate 
com este tipo de dúvidas e quer garantir alguma eficácia 
na comunicação da sua mensagem em papel.

MIGUEL SANCHES

A seleção do suporte de comunicação

Sócio n.º 1142
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Os primeiros ensaios de produção de pasta para papel pelo
processo kraft em Portugal, a partir de Eucalyptus globu-
lus, remontam a meados dos anos 50. Portugal foi, de facto, 
pioneiro a nível mundial neste domínio. De imediato se re-
velou uma matéria prima com excelentes aptidões para a 
produção de pasta celulósica e, posteriormente, papel, com 

uma composição química muito favorável a menores con-
sumos de produtos químicos utilizados no processo de co-
zimento e branqueamento (Pinto et al 2005), com fibras que 
permitem a produção de vários tipos de papéis, conferindo-
lhes altíssima qualidade. Hoje em dia, os papéis de impres-
são-escrita não revestidos (e.g. papéis de escritório e para 

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

The Navigator Company

Eucalyptus globulus: Matéria-prima de excelência para
a produção de pasta celulósica, papel e bioprodutos

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

ARTIGOS TÉCNICOS

› Portugal é pioneiro a nível mundial no processo de produção de pasta 
de eucalipto para papel pelo processo kraft, remontando os primeiros 
ensaios à década de 50.

› A madeira de E. globulus é uma matéria-prima com excelente aptidão 
para a produção de pasta e papel, apresentando elevada densidade e 
rendimento em pasta, e uma composição química favorável a menores 
consumos de produtos químicos utilizados nos processos de cozimento e 
branqueamento, para além de fibras que permitem a produção de vários 
tipos de papéis de altíssima qualidade.

› Os papéis de impressão-escrita não revestidos (e.g. papéis de escritório 
e para uso gráfico), produzidos em Portugal com fibra de E. globulus, lide-
ram o mercado Europeu e ocupam lugar de destaque a nível mundial.

› As fábricas de pasta e papel estão gradualmente a evoluir para biorre-
finarias integradas, envolvendo a produção integrada não só de pasta e 
papel e biocompósitos mas também de energia e combustíveis, utilizan-
do madeira e biomassa como matérias primas. Também aqui E. globulus 
se está a revelar uma excelente espécie lenhosa para a produção de 
bioprodutos de fontes renováveis.



TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel

ARTIGOS TÉCNICOSinfo tecnicelpa 59
1832

Mariana Oliveira, Paula C. R. Pinto, Carlos de Pascoal Neto
RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel, Quinta de S. Francisco, Eixo, 3801-501 Portugal
mariana.oliveira@thenavigatorcompany.com

DIVERSIFICAÇÃO DO NEGÓCIO DE PASTA E PAPEL
PARA UMA BIOECONOMIA EUROPEIA

O sector Europeu de Pasta e Papel assume atualmente uma posição importante no desenvolvimento de uma Bioeconomia 
circular competitiva, através da implementação de novos processos, que abrangem toda a cadeia de valor, para a produção 
de bioprodutos para as diferentes indústrias, nomeadamente indústrias têxtil, da cosmética, alimentar, farmacêutica, bio-
combustíveis e químicos, para além dos produtos tradicionais derivados de madeira [1].

uso gráfico) produzidos em Portugal com fibra de E. globulus 
lideram o mercado Europeu e ocupam lugar de destaque a 
nível mundial.

Estas características foram cientificamente comprovadas ao 
longo de várias décadas de investigação e de ensaios indus-
triais em Portugal e no estrangeiro. Os altos rendimentos de
produção de E. globulus devem-se, em primeira instância, ao 
elevado teor em celulose, à estrutura das suas hemicelulo-
ses e à estrutura peculiar da lenhina (componente respon-
sável pela agregação das fibras da madeira e pela cor acas-
tanhada da pasta obtida no processo de cozimento, antes de 
ser branqueada). De facto, a lenhina pode ser removidada 
madeira via cozimento, (Egas et al 2001) e da pasta crua (via 
branqueamento) em condições mais suaves e com menores 
cargas de produtos químicos (Pinto et al 2005). Os altos ren-
dimentos de produção de pasta (massa pasta / massa de ma-
deira), associados à sua elevada densidade (550 kg/m3, em 
média), permitem baixos consumos específicos de madeira 
a nível industrial (3m3 madeira / tonelada de pasta, em 
média, contra 3.5-4.0 para outras espécies). À utilização de 
menores cargas de produtos químicos no cozimento e bran-
queamento está associado um menor volume de efluentes a 
recircular ou a tratar, o que permite às fábricas de celulose 
para papel nacionais consumos específicos de água de pro-
cesso em média 10-15% inferiores aos de outras espécies de 
madeira, ao nível das melhores práticas internacionais.

A aptidão papeleira das fibras celulósicas (estruturas tubu-
lares fusiformes, ocas, com uma parede constituída essen-

cialmente por celulose) depende, de uma forma muito sim-
plista e, entre outras variáveis, do número de fibras por uni-
dade de massa da matriz fibrosa, e da relação da espessura 
da parede com o diâmetro da fibra. Comparativamente às 
espécies concorrentes, E. globulus possui fibras curtas de 
comprimento homogéneo de pequeno diâmetro e com pa-
redes espessas, características que lhe conferem excelente 
aptidão papeleira, ao nível do processo e da qualidade do 
papel, nomeadamente em termos de resistência mecânica, 
massa volúmica (“bulk”), opacidade e aptidão à impressão 
(Martins e Sousa 2001), e que estão na base da qualidade e 
competitividade dos papéis de impressão-escrita nacionais, 
produzidos com esta espécie. A morfologia, propriedades 
mecânicas e composição das fibras de E. globulus permitem 
igualmente produzir papéis tissue de alta qualidade a partir 
desta espécie.

As fábricas de pasta e papel estão gradualmente a evoluir 
para biorrefinarias integradas, envolvendo a produção in-
tegrada de materiais (pasta e papel naturalmente incluídos, 
mas também biocompósitos, entre outros), produtos quími-
cos, energia e combustíveis, utilizando madeira e biomas-
sa como matérias primas. Também aqui E. globulus se está 
a revelar uma excelente espécie lenhosa para a produção 
de bioprodutos de fontes renováveis. Estudos recentes 
apontam para a biomassa de E. globulus poder constituir 
uma fonte industrial de compostos bio-activos (fármacos, 
nutraceuticos etc.), nomeadamente ácidos triterpénicos, 
particularmente abundantes na sua casca (De Melo et al 
2014), óleos essenciais essencialmente presentes nas folhas 
(QREN Project, Final Report 2015), novos materiais celuló-
sicos (incluindo nanoceluloses e biocompósitos), biocom-
bustíveis, bem como precursores para uma vasta gama de 
novos biomateriais e bioprodutos, incluindo polímeros e 
resinas (QREN Project, Final Report 2015). Portugal estará, 
neste contexto, bem posicionado para nos próximos anos 
assumir um papel de relevo na nova era da bioeconomia.
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Figura 1 – Exemplos dos produtos desenvolvidos
pelas empresas de P&P citadas

Aplicando o mecanismo de Vigilância Tecnológica é pos-
sível identificar um total de 35 empresas, dos segmentos 
da Floresta e Pasta e Papel, atualmente a desenvolver es-
forços para a implementação de novos negócios na área 
da Bioeconomia em paralelo com a atividade principal de 
produção de produtos de pasta e papel. Tais iniciativas vão 
desde a participação em projetos de Investigação & Desen-
volvimento com Universidades e Centros de Investigação, 
implementação de unidades piloto e de demonstração para 
a produção de bioprodutos e aquisição ou parcerias com 
Start-Ups do segmento da biorrefinaria. É possível também 
encontrar produtos já comercializados e com marca asso-
ciada, como descrito de seguida. 

Um exemplo é a Finlandesa Stora Enso que criou uma divi-
são de Biomateriais dedicada ao desenvolvimento de uma 
nova plataforma de negócios em Bioeconomia, que cobre 
produtos de biorrefinaria como celulose microfibrilada, 
lenhina, bioquímicos e açucares, em estágios de desenvol-
vimento ou mesmo já em fase de comercialização. O pro-
duto LineoTM é uma lenhina para substituição do uso de 
materiais fenólicos derivados de combustíveis fósseis em 
resinas para a produção de aglomerados, painéis e lamina-
dos de madeira, lançada em Fevereiro de 2018. No mesmo 
ano a Stora Enso apresentou um bioplástico composto por 
fibras de madeira e biopolímeros, o DuraSense™, com apli-
cação na substituição do uso de plásticos nos mais diversos 
produtos como, por exemplo, móveis, peças automóveis, 
utensílios de cozinha e brinquedos. Adicionalmente, a 
Stora Enso tem investido em Start-Ups que desenvolvem 
soluções de processos e produtos para a Bioeconomia. Em 
2018 a Stora adquiriu a Start-Up Sueca Cellutech com o ob-
jetivo de desenvolver materiais leves e porosos a partir de 
fibras de celulose. De referir também a parceria da Stora 
Enso com a Start-Up Finlandesa Sulapac para a produção 
de embalagens biodegradáveis à base do biocompósito de-
senvolvido por esta. Um primeiro exemplo dessa parceria 
foi uma demonstração de palhinhas para bebidas.

A Metsä concretizou, em 2017, o maior investimento da 
indústria florestal e de pasta e papel da Finlândia, no valor 
de 1,2 bilhão de euros, para a implementação de uma nova 
unidade industrial de bioprodutos de próxima geração em 
Äänekoski. Bioquímicos, biocombustíveis, fibras têxteis e 
biocompósitos estão entre os produtos a serem produzidos. 
Esta aposta em fibras têxteis de base celulósica originou 
também, pela Metsä, a instituição de uma nova empresa do 
Grupo, a Metsä Spring Ltd, com o objetivo de identificar e 
desenvolver novas oportunidades de negócios a partir de 
matérias-primas florestais. A primeira ação desta empre-
sa é a integração de uma unidade de demonstração para 
produção de fibras têxteis a partir de pasta celulósica, de-
senvolvida pela Metsä, na nova unidade de bioprodutos. O 
conceito de biorrefinaria da nova unidade de produção de 
bioprodutos é ainda completado através de uma unidade 
integrada para a produção do biocompósito Aqvacomp Oy, 
com aplicações na indústria automóvel e de electrónica 
para substituição do uso de plásticos. 

A Finlandesa UPM é agora a The Biofore Company, agru-
pando um conjunto diversificado de 6 ramos de negócio 
baseados no uso de fibra e de biomassa celulósica. De en-
tre os produtos comercializados destaca-se o UPM BioVer-
noTM, um biocombustível produzido através de resíduos do 
processo de produção de pasta da UPM, o GrowDexTM, um 
novo hidrogel de nanofibras de celulose para cultura de cé-
lulas 3D e outras aplicações biomédicas e o UPM FormiTM, 
um biocompósito produzido com biopolímeros e pasta cer-
tificada da UPM, com possível aplicação em moldagem por 
injeção e impressão 3D na substituição de plásticos para a 
produção de peças de mobília, electrónica e brinquedos.

Atentos a estes novos desenvolvimentos, o RAIZ e a The 
Navigator Company posicionam-se também como partici-
pantes ativos na construção de uma Bioeconomia circular 
Europeia, seguindo a Estratégia Europeia para a Bioecono-
mia de 2012, atualizada em Outubro de 2018 [2]. O RAIZ dis-
põe de um conhecimento extenso em produtos e tecnolo-
gias de biorrefinaria como resultado da sua atividade de 20 
anos, também em cooperação com diferentes Universida-
des e outros parceiros. Atualmente está a decorrer o proje-
to inpactus, liderado pela The Navigator Company e tendo 
como promotores o RAIZ e as Universidades de Aveiro e de 
Coimbra, para além da participação de outras Universida-
des e Centros de Investigação nacionais e estrangeiros, ten-
do como objetivo o desenvolvimento de bioprodutos como, 
por exemplo, produtos nutracêuticos e bioativos extraídos 
da biomassa florestal, produtos a partir de xaropes de açú-
cares, lenhina e biocombustíveis. Paralelemente, o RAIZ 
e a NVG têm em desenvolvimento possíveis novos ramos 
de negócios, demonstrando uma aposta na diversificação e 
contribuindo para a implementação gradual de uma Bioe-
conomia de base florestal sustentável em Portugal.

[1] https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/
forest-based/pulp-paper_fi
[2] https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=poli-
cy&lib=strategy




