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EDITORIAL / 03

RICARDO JORGE ALVES RAMOS RODRIGUES
Vice-Presidente do Conselho Directivo da Tecnicelpa

Editorial
Esta edição da INFO @ TECNICELPA é dedicada
ao tema Liderança.
Por mera coincidência, este tema é abordado
nesta Revista numa altura em que o mesmo tem
tido algum destaque em alguns meios de Comunicação Social, devido à ainda actual crise económica e suas consequências.
Nada mais natural, pois é em plena crise que a
Liderança mais é posta à prova e que os Líderes demonstram de que ﬁbra são constituídos,
sendo vários os exemplos que facilmente todos
nós rapidamente identiﬁcamos na política, nos
negócios, no desporto e em tantas outras áreas
do nosso dia-a-dia.
É também devido à crise, que nestas alturas se
dá maior relevo à falta de competitividade em algumas dessas áreas, reforçando os casos menos
bem sucedidos, não citando outros que provam
o contrário, e em que seguramente facilmente
se poderiam incluir alguns exemplos do Sector
de Actividade onde nos inserimos e cujo sucesso
está com certeza alicerçado em vários estilos de
Lideres e Lideranças.
No entanto, não foi com o objectivo de abordar
o tema da Liderança sobre este prisma, que a
TECNICELPA o elegeu para esta edição.
Antes nos motiva que possamos contribuir para
que os nossos Associados e leitores possam reﬂectir, sobre uma área tão importante para a
obtenção dos resultados das Organizações que
integramos.

Foi também com este espírito que a TECNICELPA, convidou Tomaz Morais, Seleccionador Nacional de Rugby, para a realização de um Curso
sobre “Liderança e Gestão de Equipas” que ocorreu em Tomar no passado mês de Fevereiro.
A elevada adesão de participantes registada neste Curso, e a opinião largamente favorável dos
mesmos sobre o seu conteúdo, leva-nos a concluir que o tema é seguramente tão interessante
e motivador para os nossos Associados, como a
sua contínua formação técnica.
Para todos aqueles que não puderam participar
nesse evento, incluímos nesta edição um artigo
da autoria de Tomaz Morais, no qual connosco
partilha a sua visão sobre Liderança, que com
certeza estará na base do brilhante apuramento
e desempenho da Selecção Nacional de Rugby
no anterior Campeonato do Mundo, bem como
na génese no até agora brilhante percurso de
apuramento para o próximo Campeonato do
Mundo.
Ainda nesta edição Maria do Carmo Bessa, da
Sensus RH, descreve os vários estilos de Liderança possíveis e evidencia a importância da
dimensão emocional no exercício de uma Liderança efectiva.
Por último, Igual destaque merece o artigo de
José Luís Amaral e Gabriel Dehon do Raiz ‒ Instituto de Investigação da Floresta e Papel, que
nos revela os principais factores que estão na
base da Liderança Tecnológica na Indústria de
Pasta e Papel.
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EVENTOS
EVENTOS TECNICELPA

OUTROS EVENTOS INTERNACIONAIS

SEMINÁRIO “ANÁLISE DE CONDIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS”
Tomar, 7 de Outubro de 2009

15TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WOOD,
FIBER AND PULPING CHEMISTRY ‒ ISWFPC 2009
15-18 de Junho de 2009
Oslo, Noruega

VISITA AO MUSEU DO PAPEL E VISIONÁRIO
Paços de Brandão, Outubro de 2009
CURSO INTENSIVO “PROCESSO DE PRODUÇÃO
DE PAPEL”
Covilhã, 28, 29 e 30 de Outubro de 2009
Universidade da Beira Interior
SEMINÁRIO “GESTÃO DA SEGURANÇA
NA INDÚSTRIA DE PASTA E PAPEL”
Tomar, 25 de Novembro de 2009

PTS COATING SYMPOSIUM
22-25 de Setembro de 2009
Baden-Baden, Alemanha
PTS PULP SYMPOSIUM
24-25 de Novembro de 2009
Dresden, Alemanha
PULPAPER 2010
1-3 de Junho de 2010
Helsínquia, Finlândia

Movimento Associativo
Novos Sócios Individuais

Jorge Miguel Campos Mendes; HERCULES PORTUGUESA

UNIVERSO ACTUAL DE SÓCIOS
INDIVIDUAIS : 372
COLECTIVOS : 93

info@tecnicelpa a cores
1 número

1 ano | 3 números

Página A4 com texto e gravura

450,00 euros

1.000,00 euros

Inserter (90-100g/m2) uma face

450,00 euros

1.000,00 euros

Contra capa

700,00 euros

1.500,00 euros

1/2 Página A4 com texto e gravura

275,00 euros

620,00 euros

SIGA O EXEMPLO DOS NOSSOS ANTERIORES ANUNCIANTES. ANUNCIE NA INFO@TECNICELPA

XXI

Encontro Nacional

TECNICELPA

VI CONGRESSO IBEROAMERICANO
DE INVESTIGAÇÃO EM CELULOSE E PAPEL

Novos Paradigmas
na Indústria da Pasta e do Papel

12 a 15
Outubro

2010

LISBOA

PORTUGAL
www.tecnicelpa.com/ciadicyp/2010
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O EVENTO...
O XXI Encontro Nacional Tecnicelpa / VI Congreso
Iberoamericano de Investigación en Celulosa y Papel
- CIADICYP 2010 vai decorrer entre os dias 12 a 15 de
Outubro 2010, no Centro de Reuniões da Feira Industrial de Lisboa (FIL, Parque das Nações), Portugal, numa
organização conjunta da TECNICELPA (Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel)
e da RIADICYP (Red Iberoamericana de Investigación en
Celulosa y Papel).

O evento decorrerá sob o tema de fundo “Novos Paradigmas na Indústria da Pasta e do Papel”, sendo realizado numa das mais bonitas capitais da Europa e num
espaço de grande beleza, à beira do estuário do rio Tejo,
a apenas 10 minutos do aeroporto internacional de Lisboa, e muito bem servido de acessos por comboio (Gare
do Oriente) e por Metro.
Será sem dúvida um evento a não perder, dada a relevância da conferência, que incluirá a participação de reputados investigadores e técnicos da Europa e da América
do Sul e do Norte, bem como de importantes empresas
do sector, e que contemplará a visita a uma das maiores
e mais modernas fábricas do Mundo, para papéis de impressão e escrita não revestidos.
Brevemente será disponibilizada a página web do evento,
com todos os detalhes do mesmo, incluindo informação
sobre as datas para apresentação de trabalhos e custos
de participação. Marque na sua agenda!
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CALL FOR PAPERS
International Symposium on

Paper Recycling Research and Technology
October 28, 2009
São Paulo, Brazil
Jointly organized by
ABTCP Brazilian Pulp and Paper Technical Association
RIARREC Ibero-American Network for Revaluation of Cellulosic Fiber Recycling
The 2009 Symposium will be held simultaneously with the 42nd ABTCP International Pulp and Paper
Congress and Exhibition in October 26 - 29, 2009. Brazil

PRESENTATION
For 40 years operating in the pulp and paper sector,
ABTCP is currently one of the most important associations worldwide in its segment. Established with the purpose of technically qualifying the paper manufacturers
in Brazil, in order to establish the basis for a sustainable
industry, the Association congregates more than one
thousand members, generates and publishes specialized information about the productive chain as a whole.
ABTCP promotes the most successful and largest technical congress and exhibition in Latin America. See www.
abtcp.org.br.
RIARREC is an Ibero-American open network which aims
to seed and promote interrelationship among academic
researchers, industrial engineers and managers from all
the Ibero-American countries, working with cellulosic ﬁber recycling. See www.ﬁq.unl.edu.ar/riarrec. RIARREC
is supported by CYTED and promotes seminars, symposium, researchers mobility and student internship.

OBJECTIVES
The objectives of the Symposium are to provide opportunities for scientists from different countries to exchange
recent results related to fundamental knowledge about
paper recycling; to promote cooperation among different groups, and to provide technical suggestions and
recommendations to recycled paper manufacturers, including technical aims to small and medium-scale production entrepreneurs.
The Symposium will be a unique opportunity for graduate students, experts and managers to see and contact

the worldwide leaders on recycled paper making researches. We expect to welcome 80-100 highly qualiﬁed
practitioners.

MAIN SUBJECTS
The general theme of the Symposium is the Revaluation of
Cellulosic Fiber Recycling and this overarching theme will
be discussed in the following speciﬁc topics: (1) The market of secondary ﬁbers. Quality of the recovered paper. (2)
Efﬁciency of pulping, cleaning, reﬁning and papermaking.
(3) Closing water system. Environmental management. (4)
Wet end chemistry. Stickies control. (5) Mechanical properties and chemistry of recycled products. (6) Deinking
and bleaching. (7) Printing quality and absorbency of recycled paper. All of the above topics, not excluding other
relevant topics, will be addressed in an interdisciplinary
way, including manufacturing technologies.

ORAL AND POSTER PRESENTATIONS
The program of the Symposium will include several important keynote lectures, voluntary few oral presentation and mostly poster presentations. Oral and poster
contributions will be regarded as scientiﬁcally equivalent
in the program. All the presentations can be in English,
Spanish, and Portuguese. The oral presentation will be
strongly asked to be submitted in English. The Symposium will provide English translation to Portuguese. The
accepted papers will be electronically published in CD
and presented for open access in the RIARREC website.
A book of abstracts will be printed. The steering committee will screen the papers and invite for O Papel Journal
submission.
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PAPER SUBMISSION

ORGANIZING AND STEERING COMMITTEE

Firstly we invite you to submit a one-page abstract with
the paper title, authorsʼ full names, complete address
and e-mail, half page (twenty lines) summary with scope
and main results, and ﬁve keywords.

Chairman: Song Won Park ‒ University of Sao Paulo, Brazil. sonwpark@usp.br
Co-chairman: João Alfredo Leon ‒ ABTCP Paper Recycling Committee, Brazil. joao̲leon@yahoo.com.br
Co-chairlady: Maria Luiza Otero DʼAlmeida ‒ the State
of Sao Paulo Institute for Technological Research, Brazil.
malu@ipt.br
Co-chairman: Rubens Chaves de Oliveira ‒ Federal University of Viçosa, Brazil. rchaves@ufv.br
Co-chairlady: Maria Àngels Pèlach Serra ‒ Girona University, Spain. angels.pelach@udg.edu
Co-chairman: Miguel Angel Zanuttini ‒ Litoral National
University of Argentina and chairman of the Ibero-American Network for Revaluation of Cellulosic Fiber Recycling. mzanutti@ﬁq.unl.edu.ar

The paper abstract should be submitted in a WORD DOC
extension ﬁle. The text should be formatted to A-4 size
with upper and lower margins of 2 cm, 3 cm left margin
and 2 cm right margin. The pages must be numbered at
the bottom of the page, in the center. Use Arial fonts with
body 14 for title; body 12 for subtitle and body 10 for
text. The title of the paper must be underlined and centered. Three lines after the title, on the left margin of the
page, type your names and companies of the authors,
city and country using Arial 10 fonts. The key words
should be in English and two lines after the summary.
After paper acceptance notiﬁcation, the authors will
receive the complete format of paper presentation. We
expect at most 30-page papers.
The authors should submit the paper proposal (abstract)
by e-mail to the personal address of any member of the
Steering Committee. Please make this important note: all
the papers, invitation to presentation, and programme
will be organized by the Steering Committee. All of the
physical organization such as registration, technical session room structure and patronage management will be
conducted by the Secretariat of the Symposium.

REGISTRATION FEE FREE
The Symposium is fee free, but early registration is mandatory. The Certiﬁcation of participation will be provided
on request. Please enjoy the hospitality desk, coffee and
refreshments during the Symposium. However, for the
welcome reception, social and cultural events, exhibition
and to other areas of the Congress, such as Kraft pulping
and bleaching, chemical recovery, and so on, we strongly
recommend your inscription to the ABTCP Congress and
to Gala Dinner, both with some cost. For the venue, accommodations, and other details, see http://www.abtcppi2009congressoexpo.org.br.

DEADLINE SCHEDULE
June 21, 2009 Submission of Abstracts
June 30, 2009 Notice to Authors on the acceptance and
form of presentation
July 31, 2009 Full Paper Submission
August 15, 2009 Full Paper Correction/Acceptance
Notiﬁcation
August 31, 2009 Submission of Full Paper as the ﬁnal version
September 30, 2009 Symposium Registration

SECRETARIAT FOR SYMPOSIUM
ARRANGEMENTS
Patricia Féra de Souza Campos patriciaf@abtcp.org.br
ABTCP ‒ Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel.
Rua Zequinha de Abreu 27. Pacaembu. CEP 01250-050
São Paulo Brazil. phone +5511 3874-2727. fax: +5511
3874-2731.

FINANCIAL SUPPORTING INSTITUITIONS
CYTED LATINAMERICAN SCIENCE AND TECHNOLOGY
DEVELOPMENT PROGRAMME www.cyted.org
USP Polytechnic School of the University of Sao Paulo
www.poli.usp.br ; www.lscp.pqi.ep.usp.br
IPT the State of Sao Paulo Institute for Technological Research www.ipt.br
ABTCP Brazilian Pulp and Paper Technical Association
www.abtcp.org.br

FINANCIAL SUPPORTING INDUSTRIES AND
SUPPLIERS
Fortunately, we have a few strong sponsorships, managed by ABTCP. The ﬁnal list will be quoted in the call for
Symposium Registration. We invite industries, vendors
and suppliers to support us and thus improve their visibility in the Symposium.
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Assembleia Geral
De acordo com a respectiva convocação em tempo oportuno, foi realizada, no dia 25 de Março de 2009, no Hotel
dos Templários, em Tomar, a Assembleia Geral Ordinária
da Tecnicelpa, dirigida por João Luís de Pinho Ferreira e
Armando César de Menezes Costa Brochado, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da Mesa.
A Presidente do Conselho Directivo, Maria Cidália da Torre Abreu, apresentou, de forma resumida, os pontos mais
relevantes constantes do Relatório e Contas do Exercício
de 2008, destacando a aposta na Actividade de Formação e realçando a qualidade dos eventos realizados.
O Presidente do Conselho Fiscal, Agostinho Dolores Ferreira, realçou o rigor do Exercício, e propôs um voto de
louvor ao Conselho Directivo.

De seguida, a Presidente do Conselho Directivo apresentou o Plano de Actividades para o ano corrente. O Tesoureiro, António Fernando dos Santos Prates, apresentou o
respectivo Orçamento.
Foram posteriormente aprovados por unanimidade o Relatório e Contas e parecer do Conselho Fiscal, bem como o
Plano de Actividades e Orçamento para o ano corrente.
A Mesa da Assembleia Geral propôs um voto de louvor
ao Conselho Directivo pelo seu desempenho para a vida
da Associação, o qual foi aprovado por unanimidade.

10 / NOTÍCIAS DA TECNICELPA

Líderes, dirigentes, executivos ou chefes:
o que está em excesso ou em falta no
sector de base ﬂorestal?
A OPINIÃO DE CELSO FOELKEL
A famigerada e actual crise ﬁnanceira e económica
mundial impactou muito fortemente nosso sector
de base ﬂorestal: isso em todas as partes do planeta. Ela não deixou Portugal e Brasil imunes. Embora
em uma situação não tão crítica em relação ao hemisfério norte, o sector brasileiro também sofreu
muito, especialmente com problemas focais de algumas empresas líderes. Não foi apenas o sector
de papel e celulose que recebeu esse golpe, mas
quase toda a cadeia produtiva da madeira. Dentre
as indústrias de manufactura, uma das que mais
tem sentido os efeitos da crise tem sido a nossa.
Os sintomas se mostram de diferentes maneiras,
todas muito perversas: perda substancial do valor
das acções de nossas empresas nos mercados de
capital; quedas de consumo e dos preços; fechamento de máquinas ou de fábricas; redução dos
ritmos de produção; postergação de ampliações,
construções e modernizações de fábricas; paralisação de plantios ﬂorestais; rescisão de contrato de
terceiros; demissões de muitos funcionários; etc.
Curiosamente, já vivemos algumas situações como
essas no passado, não foram poucas. Entretanto,
recordo-me que sempre escutávamos as vozes de
nossos líderes setoriais, mostrando caminhos ou
insuﬂando motivação. A actual crise parece que
escondeu nossas lideranças: ou elas estão inibidas,
ou preferiram o já usual “low proﬁle”. O estímulo
das lideranças gera conﬁança no futuro para todos que dependem do sector: empregados, clientes, fornecedores, cidadãos das comunidades, etc.
Lembro-me que no passado as reduções de pessoas nas empresas não eram tão drásticas, mesmo
com as severas crises ﬁnanceiras já vivenciadas
pelo sector. Lembro-me também dos esforços colectivos para vencer as adversidades, uma espécie
de “juntar as forças” para voltar a crescer e vencer
os desaﬁos. Nos anos mais recentes, nossa indústria se capitalizou e passou também a adoptar um
viés do capitalismo que difere do que vivemos no
passado. Para o novo capitalismo, o que passou é
passado. Não importa que tivemos mais de 5 anos
maravilhosos, com excelentes retornos sobre o
capital investido. Pelos novos conceitos do actual

capitalismo, esse crescimento das empresas já
ocorreu, dividendos já foram pagos aos accionistas
e remuneração extra aos funcionários pelos bons
resultados obtidos. Portanto, se a crise é forte,
não devemos buscar recursos gerados no passado para minorar efeitos; há que se cortar custos e
em todos os sectores para mostrar equidade. Essa
é a nova lógica capitalista. Com, isso, perdemos
pessoas, projectos, motivação e ﬁdelização. As
pessoas e comunidades se sentem mais isoladas e
ameaçadas. Não vemos mãos, mentes ou cérebros
a cuidar do sector como um todo, cada qual cuida
de seu problema especíﬁco e pronto. A crise então
se auto-alimenta, deixando sequelas em seus entornos por alguns anos.
Os líderes são fundamentais nos momentos de crise, quer para as empresas, sector e nações. Sem
pessoas talentosas e competentes, capazes de
agregar esforços em termos de desaﬁos e mudanças, ﬁca difícil vencer os conﬂitos que surgem com
as crises. Sem lideranças criativas e lutadoras, assumimos a postura de ﬁcar reclamando pelos cantos, culpando algo ou alguém, sem ter forças para
batalhar por novos caminhos.
Curiosamente, nos anos mais recentes, tem ﬁcado cada vez mais difícil citar nomes de lideranças
setoriais. As famosas escolas de MBA pouco mencionam nosso sector ou as lideranças dele em suas
aulas de gestão. Onde estarão essas pessoas capazes de agrupar forças, equipes e idéias em direcção às mudanças e caminhos necessários ao sector
de base ﬂorestal? O que tem acontecido com as
lideranças setoriais? Elas existirão ainda?
Quando se observa o tipo de gestão que vem acontecendo nas empresas do sector, percebemos em
parte as causas dessas diﬁculdades de elencar lideranças. Muitos de nossos executivos principais
permearam de outros sectores “mais charmosos”
para migrarem formas inovadoras de gestão. Como
os desaﬁos a nível de empresa eram grandes, preocuparam-se mais em resultar em suas próprias empresas: torná-las lucrativas e atractivas. A gestão
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OPINIÃO
passou a focar mais as empresas e menos o sector.
As associações de classe perderam força e poder.
Perderam também muitos associados pelos processos de fusões, aquisições e demissões. Como as pessoas estão sempre muito ocupadas nas empresas,
elas perderam também a capacidade de gerar trabalhos multi-disciplinares e colectivos. O voluntariado
para trabalhar pelo bem comum diminuiu e muito.
Nossos dirigentes concentram suas energias em dirigir suas empresas, com forte ênfase em crescer,
resultar, e em alguns casos, sobreviver. As pessoas passaram a ser mais descartáveis, inclusive os
dirigentes do topo da pirâmide. A recente crise
parece que alimentou nas empresas a eliminação
de directores ﬂorestais e de P&D, como se essas
actividades não fossem estratégicas!!! Empresas
que no passado tinham milhares de funcionários
passaram a ter algumas dezenas apenas. O nível
de comprometimento e de ﬁdelidade baixa, não tenham dúvidas. As pessoas deixam de “vestir a camiseta” para apenas pensar em resultar e se manter nos seus postos. Caso não seja possível nesse
nosso sector, migram com facilidade para outro.
Nas áreas de inovação tecnológica observa-se o
mesmo, uma perda gradual de cérebros, líderes de
criatividade e educadores. Cada vez encolhemos
mais nossas equipes de criação e assumimos posturas conservadoras com investimentos em tecnologias consagradas. Nossa maior preocupação é
aumentar a escala de produção de nossas fábricas:
máquinas maiores, mais eﬁcientes e com custos
unitários mais baixos.
Com o acirramento das crises, aumentam os conﬂitos e as emoções negativas. As poucas lideranças
passam então a actuar como chefes, mais fácil nos
momentos de reduzir pessoas e custos. Contratamse consultorias caras de gestão empresarial para
que elas assumam a tarefa de serem “malvadas”.
Até onde conseguiremos entrar com boa saúde
nesse novo “poço de gestão empresarial” ensinado
pelos cursos de MBA? Até quando o sector conse-

guirá vencer com poucas lideranças capazes de
aglutinar empresas e esclarecer a Sociedade sobre
a importância do sector de base em ﬂorestas plantadas como fonte de benefícios ambientais, sociais e económicos? A resposta não é tão simples
e tampouco é matemática: em gestão a soma de
lideranças é potencializada para o mundo do mais
e a disputa entre cheﬁas é potencializada para o
mundo do menos.
Precisamos urgentemente dialogar com nossos
dirigentes empresariais para que eles assumam o
papel de líderes sectoriais e se aglutinem também
em favor do sector e não apenas de suas empresas.
Tenho ouvido desses dirigentes, e com surpresa,
que a actual crise deverá fazer uma “depuração”
no sector: isso resumidamente signiﬁca que “os
mais incompetentes deverão morrer” e “os mais
competentes vencerão e crescerão, ocupando o
espaço deixado”. Ou seja, o foco continua empresa-centrado e não centrado nas soluções dos problemas e desaﬁos sectoriais.
Uma mudança de postura só acontecerá se os líderes de fato e de direito se apresentarem para juntar
esforços pelo sector: para seu futuro, para as inovações requeridas e novas visões. Algum de nossos
líderes estaria pensando nisso? Ou se habilitaria
para começar essa missão? Caso sim, lembre-se que
os líderes precisam ser reconhecidos pelas diversas
forças de poder em disputa: políticas, económicas,
sociais, ambientais, empresariais, técnicas, etc.
Conﬁança, carisma, compromisso, competência e
colectividade: os cinco Cʼs da liderança precisam
ser praticados com mais intensidade e não apenas
nas crises. Estou contando com isso, meus amigos.
Sempre acreditei no papel das lideranças do nosso
sector. As muitas que conheci ajudaram a fazer
esse sector vitorioso em que trabalhamos hoje. Às
lideranças actuais caberá levar o sector para um
futuro sustentável e também vencedor.
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Visão e Liderança
A OPINIÃO DE CARLOS BRÁS
Hoje como em todas as épocas da História, a liderança é o catalisador fundamental da evolução e
do progresso dos povos. As épocas mais marcantes da História estão associadas a grandes líderes.
Muitos modelos de gestão de empresas assentam
em práticas de gestores de referência, que com as
suas ideias e técnicas ﬁzeram escola.
A grande liderança, aquela que faz realmente a
diferença, está associada a uma ideia-força , capaz de mobilizar a organização. Esta ideia-força é
chamada normalmente de Visão. Deverá ser clara
e mobilizadora. Tem que conter um elevado nível
de ambição, sem perder de vista a sua capacidade
real de concretização.
A Visão tem um prazo e deﬁne um caminho. A sua
aceitação pelos diferentes elementos da organização tem que ser uma preocupação do líder. Para
tal é importante que exista uma mensagem clara
que traduza o que se pretende, de forma a que a
Visão seja interiorizada e esteja sempre presente
em toda a vida da organização.
A Visão encerra em si mesmo um objectivo. A forma de lá chegar poderá ser alterada de acordo com
as circunstâncias, mas as mudanças de Estratégia
não devem comprometer a Visão. Estas mudanças resultam da análise do sucesso da Estratégia
delineada, do que poderá resultar a sua própria
revisão. Num mundo em acelerada mudança este
tipo de análise impõe-se. As mudanças de estratégia são hoje actos de inteligência, resultantes da
apreensão das condições exógenas e endógenas.
Compete aos líderes manter a chama viva, mantendo a organização envolvida mesmo nas situações mais adversas.

A muita doutrina hoje existente sobre liderança de
equipas, decorre de grandes experiências em muitas e diversas áreas de actividade, desde o desporto à política, passando pelas empresas e organizações não lucrativas. Em todos estes sectores há
casos de sucesso geralmente associados a líderes
reconhecidos, que souberam transmitir ambição e
mobilizar as suas equipas / organizações em torno de objectivos claros e bem deﬁnidos, para além
de imporem métodos rigorosos de planeamento e
trabalho.
O reconhecimento do líder pelos seus colaboradores é uma condição essencial para a coesão da
organização. A imposição através do autoritarismo
geralmente não se traduz em resultados positivos.
A autoridade decorre normalmente da boa liderança, não se devendo confundir com autoritarismo.
Em pequenas ou grandes equipas, em pequenas
ou grandes empresas, em pequenos ou grandes
países, sem Visão não há Liderança. Ambas são
importantes para tornar os mais pequenos em
maiores e os mais fracos nos mais fortes.
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Curso

“Liderança
e Gestão
de Equipas”
No dia 4 de Fevereiro de 2009, a Tecnicelpa realizou,
no Hotel dos Templários, em Tomar, o Curso “Liderança
e Gestão de Equipas”, leccionado pelo Professor Tomaz
Morais, Seleccionador Nacional de Rugby.
Com vista à operacionalização de ideias e princípios, Tomaz Morais partilhou com as suas “Equipas” de participantes, inúmeras experiências e conceitos que permitiram, com sucesso, motivar a pré-disposição mental de
todos, pessoas diferentes com feitios diferentes.
A divisão dos participantes em equipas, permitiu intuitivamente incutir empenho, desencadeando uma atitude
positiva e o espírito de missão dentro de cada equipa. A
mensagem principal era a de que “trabalhar em equipa é
potenciar a pessoa e a equipa”.
A criação de um só espírito de equipa, com a sua estratégia, objectivos e organização, proporcionaram um compromisso de grupo, gerindo a criação de regras e valores.
Através das suas inúmeras expressões sonantes e inspiradoras, Tomaz Morais referiu que: “Ser líder é, simplesmente, ser capaz de viver os valores do grupo, encarnar
a sua missão, construir um verdadeiro espírito de equipa
e despertar curiosidades naqueles que comanda”.
Foi realçada a necessidade de superação colectiva, diminuindo a incerteza, criando segurança e libertando a
pressão existente, pois a acomodação torna-nos pouco
competitivos.
A capacidade de efectuar mudanças, de trabalhar nos
detalhes, de gerir os conﬂitos e o controlo das emoções,
foram alguns dos factores chave indicados, que poderão
possibilitar seguramente a diminuição das adversidades
e o aumento dos objectivos.
De um modo muito peculiar e original, o evento decorreu
com grande interesse por parte dos participantes, facto
aliás constatado através dos Resultados dos Questionários de Avaliação, que destacaram não só a excelência do
tema como a mestria do orador.
Tecnicelpa
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Curso
“Finanças para
Não Financeiros”

Na sequência de outras acções realizadas pela Tecnicelpa, em anos anteriores, na área de Economia e Gestão, foi
concretizada a 1ª edição de “Finanças para Não Finaceiros”. Esta formação teve lugar na Escola Gestão do Porto,
nos dias 28, 29 de Abril e 5, 6 de Maio, e foi assegurada
pelos docentes Drª Renata Blanc e o Dr. Luís Miranda da
Rocha.
Os principais temas abordados foram:
• Contabilidade geral
• Princípios de ﬁnanças
• Análise de projectos de investimento
• Controlo de gestão
Foi unanimamente reconhecida a qualidade e o interesse
dos temas abordados, tendo sido uma excelente oportunidade para a reﬂexão e discussão de matérias que serão
certamente, úteis para os sócios da Tecnicelpa, que estiveram presentes na iniciativa.
JOÃO INÁCIO
Vice-Presidente do CD da Tecnicelpa
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Boletim Informativo N.º 6, Dezembro de 1985.

ACÇÕES DE FORMAÇÃO

1986

INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE
OS PRIMEIROS CURSOS DE FORMAÇÃO
1 ‒ Para quadros superiores da indústria papeleira.
Data ‒ 11, 12 e 13 de Março
Monitores ‒ IRFIP
Língua ‒ Francesa
Local ‒ Lisboa
Tema ‒ Impressão Offset
(o programa detalhado será divulgado oportunamente)
2 ‒ Para quadros médios (Chefes de Produção, de Fabrico e de Turno) da Indústria Papeleira.
Data ‒ 17 a 22 de Março
Monitores ‒ Escola de Engenheiros de Terrassa
Língua ‒ Espanhola
Local ‒ Lisboa
Tema ‒ Impressão Offset
Efectuar-se-ão três cursos repetidos, de dois dias de duração cada.
(O programa detalhado será divulgado oportunamente)
3 ‒ Para Técnicos da Indústria Papeleira em colaboração com a ANIPC.
Data ‒ 27 de Janeiro
Monitores ‒ Tecnicelpa
Local ‒ Hotel Praia Golf (Espinho)
Tema ‒ Matérias Primas
Este primeiro curso integra-se numa acção de duração anual e periodicidade mensal.
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Liderança...
TOMAZ MORAIS
Seleccionador Nacional de Rugby
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Ao observarmos o estilo de liderança, estamos sistematicamente a aprender e a perceber que não existe um estilo prático predeﬁnido. Cada vez mais os líderes adaptam
o seu estilo de liderança às características intrínsecas das
suas equipas e à variação permanente dos factores extrínsecos e ambientais. Cada líder é ímpar, com as suas
convicções próprias e com a sua forma de dirigir, orientar e servir a sua equipa. A liderança solitária, na minha
perspectiva, está condenada ao fracasso, o líder deve ser
um permanente gestor de oportunidades e expectativas,
sendo capaz de escolher os momentos certos para desaﬁar as pessoas que consigo trabalham. A importância
que atribuo aos “líderes invisíveis” decorre do facto de
não acreditar em chefes solitários. Aqueles que pensam
que conseguem liderar uma equipa sozinhos, que a sua
autoridade signiﬁca tudo, poderão estar a fugir às reais
necessidades da equipa, das pessoas e dos objectivos.
No desporto, tal como nas empresas, os líderes efectivos
precisam de pessoas com pouca visibilidade externa, mas
que internamente são uns verdadeiros “mouros de trabalho”. Pessoas com grande espírito altruísta que aceitam
ser o “braço-direito”, valorizando sempre a enorme amizade, respeito, conﬁança e conﬁdencialidade que os une.
Dentro das equipas existem forças positivas de liderança
que exercem inﬂuência a diferentes níveis sobre os outros
elementos. Quem conduz equipas deve fazer aparecer o
seu “braço-direito”, porque é saudável que os colaboradores vejam outras caras associadas à liderança, ouçam novas vozes de comando e percebam que naquela estrutura
existe uma lógica de delegação de competências. Muitas
vezes há informação e transmissão de competências que
quando são feitas directa e sistematicamente pelo líder,
causam inibição e não permitem que se consiga atingir
os objectivos propostos. Só é possível tirar o máximo partido de um “líder invisível” se ajudarmos à sua construção, sem medos nem receios de perder a condução da
equipa ou a importância junto da mesma. É necessário
dar autonomia, e fazer um esforço para envolvê-lo nas
tomadas de decisão e, exigir-lhe responsabilidades. Se
pedimos às pessoas que sejam capazes de trabalhar em
equipa, temos que lhes mostrar que também nós estamos
dispostos a delegar competências e a descentralizar decisões. Delego para comprometer os colaboradores com
um projecto que se quer comum, reforçando os laços entre o indivíduo e o grupo, no entanto, tenho consciência
que delegar em quem não está preparado, ou não tem determinadas características pessoais, pode degenerar em
sentimentos de “impotência” e consequente “frustração”.
Dentro da própria equipa de liderança, ao darmos oportunidade a diversos especialistas, promovemos, potenciamos e optimizamos um verdadeiro trabalho em equipa,
criamos uma enorme coesão dentro do grupo de trabalho e retirarmos o maior rendimento e compromisso de
todos os elementos. A sensibilidade para saber ouvir torna os líderes invisíveis uns dos principais motivadores,
consultores e conselheiros internos não só do líder mas
acima de tudo, de todos os elementos da estrutura. Uma
equipa não deve nem consegue viver sem eles!

A credibilidade, segurança e respeito gerados pelo líder
são alguns factores importantes na determinação do grau
de satisfação de quem consigo trabalha. O líder acredita
e faz acreditar. O “chefe” que se põe em bicos de pés
projecta uma enorme sombra sobre o grupo, facilmente
cria uma distância que afectará todas as relações interpessoais da equipa. Deve manter-se longe das opiniões e
inﬂuências externas mas perto dos seus colaboradores e
das decisões importantes que envolvem o grupo. O líder
deve sentir que a sua principal função é servir o grupo,
conduzindo-o para o destino pretendido, jamais poderá
deixar de ser uma pessoa simples porque a sua função
é extremamente complexa. Acima de tudo o líder deve
ser visto como um gestor de conhecimentos, tem que se
preocupar em primeiro lugar com as pessoas, deve evidenciar todo o seu espírito de missão, criando carisma
dentro da equipa e naqueles que estão à sua volta. Revelando comportamentos próprios de quem está permanentemente disposto a surpreender e a criar curiosidade naqueles que lidera. No seu perﬁl, o exemplo prático
aparece de uma forma natural, pedir e exigir sacrifícios é
inerente à sua posição de liderança. Muitas vezes esquecemo-nos que os sacrifícios começam no nosso exemplo
prático. Mais do que um bom comunicador, ouvinte ou
motivador o líder é aquele que nunca deixa de ser um
modelo que transmite valores e princípios que devem
ser espelhados no seu comportamento. Defendo que um
líder necessita de estar sempre a pensar na sua equipa, é
uma função que ocupa 24 horas do dia. Mesmo mantendo a sua naturalidade, tem que ter a consciência que está
a ser observado e a observar permanentemente.
Um dos mais pertinentes temas de gestão e eﬁcaz funcionamento das equipas é a comunicação interna, pois evidencia um dos principais problemas de qualquer liderança: como comunicar de forma eﬁcaz para um grupo que
tem objectivos de excelência, em que todos dominam a
sua função especíﬁca, revelam um talento fora do normal
e naturalmente é composto por pessoas diferentes, com
motivações distintas e necessidades díspares.
É, na realidade, possível comunicar de forma homogénea para um grupo, utilizando as características base do
discurso motivacional: convicto, emotivo, assertivo, frontal e criativo ‒ o chamado “discurso olhos-nos-olhos”.
Sempre que comunico com os meus jogadores e outros
elementos da estrutura revelo-lhes o que estou a sentir
verdadeiramente, faço-o de forma simples e apaixonada.
É ilusório pensar-se que esta “fórmula” responderá com
a mesma eﬁcácia às necessidades de todos os membros
da equipa. A base do sistema de comunicação que defendo passa por uma óptima sistematização da mensagem,
sustentada por 3 pilares: a transmissão da mensagem, a
forma como operacionalizamos as nossas ideias e princípios e a estratégia a utilizar. Aqui existem 3 aspectos,
interrelacionados entre si, essenciais para que possamos
garantir que a transmissão da mensagem se torna realmente eﬁcaz.
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O verdadeiro líder aceita e percebe que na equipa as pessoas são todas diferentes, por isso, utiliza estilos diferentes (direcção, orientação e delegação). Utilizo um comportamento directivo, claramente de cima para baixo e
deixando claro a hierarquia existente quando há pessoas
que precisam que comunique dessa forma: por terem
necessidade de sentir que o que digo é uma ordem ou
uma necessidade, pois desta forma sentem-se inspirados,
orientados e motivados para as suas acções. Acredito e
defendo, por natureza, um discurso e um relacionamento
orientador. As conversas com as pessoas têm como principal objectivo relembrar-lhes as linhas de acção, encorajando-as. A delegação surge como sinónimo de envolvimento, partilha e responsabilização, as pessoas devem
tentar descobrir as coisas por si.
O segundo aspecto que nunca se deve descurar é a pré
disposição mental para mantermos uma “escuta activa”,
todos gostam e precisam de se fazer ouvir nas equipas...
Será que sou um bom ouvinte? Será que gosto de ouvir
os outros? Será que tenho capacidade para escutá-los?
Será que me preocupo realmente com aquilo que me dizem? Será que sou capaz de me mostrar interessado no
que me estão a dizer? Este tipo de interrogações deviam
nortear a acção de todos aqueles que gerem equipas diariamente. Faço questão de dar especial ênfase a este factor porque saber ouvir continua a ser uma das mais difíceis técnicas de comunicação na liderança. O tempo que
destinamos para ouvir os outros é claramente inferior
àquele que utilizamos para fazer valer as nossas ideias
e impor os nossos pontos de vista. Tento estar atento
aos problemas concretos daqueles com quem trabalho, e
isso, só é possível se estiver disponível para ouvir aqueles que me rodeiam.

Por último, a correcção, uma possível e não desejada repreensão, tal como o elogio, não podem ser vistas como
um ﬁm. É óbvio que são abordagens de natureza diferente
mas devem ser encaradas pelo líder como instrumentos
essenciais da gestão dos seus colaboradores. Ninguém
pode ter medo de utilizar o elogio como uma ferramenta
motivacional, mas é preciso ter muito cuidado sobre os
moldes em que se faz uma repreensão. Ambos devem
estar sujeitos a regras claras: feitos no momento oportuno, de forma breve, especíﬁca e adequada ao estado
emocional de cada um. Nesta linha, é fundamental que,
quer o elogio quer a repreensão, sejam o produto de uma
relação franca em que quem comanda tem um objectivo
central: estimular o indivíduo. Não tenho dúvida que para
conseguir liderar, primeiro tenho que conseguir realmente comunicar! Liderar mais do que uma função, posição
ou processo é uma acção dinâmica, que se pretende de
uma forma combinada e orientada para as pessoas. Lideramos, só porque há alguém que precisa de nós. O líder é
e será sempre um elemento da equipa, jamais pode sentir
que as funções que desempenha estão acima da mesma.
Ser líder é, simplesmente ser capaz de viver os valores do
grupo, encarnar a sua missão, construir um verdadeiro
espírito de equipa e despertar curiosidade naqueles que
orienta e conduz. Dentro das suas responsabilidades julgo necessário transparecer 5 áreas, que jamais poderão
ser separadas e que bem implementadas poderão ser ferramentas eﬁcazes da sua competência: visão e agilidade
estratégica; construção, motivação e inspiração de equipas; Tomada de decisão corajosa; resolução e mediação
de problemas e conﬂitos, planeamento e organização.
Liderar é um desaﬁo e uma oportunidade constante para
quem conduz equipas, nunca podemos aﬁrmar: “sou um
bom líder!”. Temos que ter a sensibilidade para avaliar e
equacionar a nossa acção de liderança em todos os momentos. Por vezes sentimos que fomos lideres efectivos
no passado e ganhámos a nossa equipa ... mas isso não é
o mais importante. Acima de tudo a nossa preocupação
deve centrar-se na acção diária, de forma a termos sempre connosco as pessoas e a equipa.
Cada vez que olho para o nosso país e analiso tudo o
que conseguiu até hoje, pela sua história e contra tantas
adversidades, reforço as minhas certezas: Portugal pode
continuar a vencer, basta querermos... todos!
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MARIA DO CARMO BESSA
Fundadora da SENSUS RH

O LÍDER COM
RESSONÂNCIA
CONCÂVO OU
CONVEXO?
FUNÇÃO “CHEFIA”
Falar sobre a Função Cheﬁa implica tornar presente que
esta se insere em contexto organizacional.
As Organizações percorrem uma sequência lógica:
• Servem um Negócio;
• Perspectivam uma Visão;
• Evidenciam uma Cultura
• Assumem uma Missão;
• Deﬁnem uma Estratégia:
• Elaboram Planos de Acção;
• Concretizam.
Mas, como garantimos que este alinhamento coerente
seja divulgado, compreendido e assimilado por todos os
elementos de uma Organização?
Resposta evidente: através da Função Cheﬁa.
A Função Cheﬁa tem a responsabilidade de ser o privilegiado desmultiplicador interno (e, por vezes, externo)
das políticas, princípios e objectivos da Organização.
Todavia, o que integra em si mesma a Função Cheﬁa?
Esta tão importante função, tem duas dimensões a serem
tidas, simultaneamente, em consideração: a dimensão
Gestor e a dimensão Líder.
São os pilares de equilíbrio da Função Cheﬁa. Contudo, só
fazendo sentido, se exercidos e doseados com a ﬂexibilidade necessária, de maneira a ajustarem-se às necessidades do contexto, da organização e da equipa especíﬁca.
Ao Gestor cabe a responsabilidade de concretizar o
P.O.C., ou seja, de Planear, Organizar e Controlar as tarefas e actividades da sua área de intervenção;
Ao Líder cabe a responsabilidade de comunicar, envolver, entusiasmar, desenvolver, a sua equipa e cada um
dos seus elementos em particular.
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Os gestores são por via de regra conservadores e analíticos, adaptam-se mais do que transformam, estão centrados no modo de tomar a decisão e evitam riscos.
Para se tornar líder o gestor precisa de alargar a sua visão e, de forma mais abrangente entender o que se passa
antes e para além fronteiras da sua organização.
“Um bom gestor faz as coisas bem, enquanto um bom
líder faz as coisas certas” Warren Bennis.
A Liderança é um tema que sempre entusiasmou os estudiosos da ciência organizacional, sendo convicção generalizada entre os mesmos que se está perante uma das
condições de sucesso das organizações.
A liderança tem vindo a assumir um papel de crescente
relevo e a ser apontada como uma das chaves para a
mudança das organizações no sentido de as tornar mais
eﬁcazes e de aumentar os seus níveis de qualidade, eﬁcácia e produtividade.
Somos, tendencialmente, mais gestores do que líderes.
Actuamos, muitas vezes, como se as nossas equipas fossem, apenas e só, prolongamentos das máquinas.
Pela necessidade imperiosa de desenvolvermos esta dimensão, concentrar-nos-emos na Liderança.
Que tipo de liderança necessitam, nos dias de hoje, as
nossas organizações para cumprirem com eﬁcácia a sua
função?

LÍDERES com RESSONÂNCIA
Os novos líderes são designados de LÍDERES com RESSONÂNCIA.
Ora, a raiz latina da palavra Ressonância signiﬁca ressoar, fazer eco, aumentar o volume da voz ou do som.
De acordo com o dicionário ressoar signiﬁca “reforçar
ou prolongar um som através da reﬂexão, ..., através de
vibração sincronizada”. Goleman (2002). O equivalente
humano da vibração sincronizada é duas pessoas estarem no mesmo comprimento de onda emocional; a ressonância prolonga o tom emocional positivo.
O modo como os líderes gerem os sentimentos e os conduzem de modo a que o grupo atinja os seus objectivos
depende da inteligência emocional. A ressonância é uma
característica dos líderes que são emocionalmente inteligentes. Temos um modo de funcionamento em eco. O
entusiasmo desses líderes reﬂecte-se na equipa. Contudo,
em situações de diﬁculdade para a equipa, ou para algum
dos seus membros, por via do recurso à empatia, o líder
com ressonância capta essas emoções e descodiﬁca-as
para a equipa. Em consequência, há um reﬂexo positivo
na equipa, pois esta sente-se compreendida.” Sob a orientação de um líder emocionalmente inteligente, as pessoas
sentem-se mutuamente apoiadas. Partilham ideias, aprendem umas com as outras, tomam decisões em clima de colaboração, fazem as coisas avançar. Constroem elos emocionais que as ajudam a permanecer centradas no que é
importante, mesmo que o ambiente seja de mudança e de

incerteza. Mais importante ainda, estabelecem elos emocionais com as outras pessoas de forma a dar mais sentido ao trabalho” Goleman (2002).
Realço, por contraponto, que um líder que não tem ressonância tem uma equipa que segue rotinas do trabalho e
faz, apenas o essencial, sem dar o seu melhor. Esta cheﬁa
até pode dirigir ou gerir; mas não consegue liderar.

ESTILOS DE LIDERANÇA
Estilos Ressonantes e Dissonantes
Qual o estilo que melhor resposta dá às exigências colocadas por uma determinada situação. A investigação tem
mostrado que os líderes de maior sucesso são aqueles
que têm pontos fortes nas seguintes competências de
inteligência emocional: auto percepção, auto-regulação,
motivação, empatia e aptidão social. Existem seis estilos
básicos de liderança e cada um utiliza as componentes
chave da inteligência emocional em diferentes combinações. Os melhores líderes são aqueles que aplicam mais
que um estilo de liderança. Cada um dos seis estilos básicos de liderança adequa-se melhor a determinado tipo de
situações e afectam o clima organizacional de diferentes
maneiras.

Estilo Visionário
Estilo adequado quando ocorrem mudanças que exigem
uma nova visão ou quando é necessária uma orientação
clara. Um líder visionário normalmente opta por uma
abordagem do tipo “Venham comigo”. O líder dá a conhecer o objectivo global mas permite às pessoas a liberdade
para estas escolherem a sua própria maneira de alcançarem esse objectivo. Quando bem utilizado, o efeito deste
estilo de liderança sobre o clima de trabalho pode ser
muito positivo. Este estilo funciona particularmente bem
quando uma empresa ou organização se encontra sem
um rumo bem deﬁnido, mas é menos eﬁcaz quando, na
sua equipa, o líder tem colaboradores com mais experiência que ele próprio.
Este estilo de liderança gera ressonância quando é bem
utilizado. A ressonância é gerada pela orientação das
pessoas para as visões e sonhos partilhados.

Estilo Conselheiro ou Estilo Coaching
Estilo adequado para auxiliar os colaboradores a ser mais
eﬁcientes, melhorando as suas aptidões e competências
de longo prazo. Este estilo foca-se mais no desenvolvimento pessoal dos colaboradores do que nas tarefas de
trabalho imediatas. Numa frase, este estilo corresponde a
“Tentem isto”, ou “Acredito nas suas capacidades. Invisto
em si, espero que dê o seu melhor”. Tem um efeito muito
positivo sobre o clima de trabalho e funciona bem quando
os colaboradores já têm a noção das suas vulnerabilidades e sabem quais os aspectos que querem melhorar, mas
não é um estilo adequado quando existem colaboradores
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que resistem a fazer um esforço para melhorar reforçando os seus pontos fortes e atenuando os seus pontos
fracos. Este estilo de liderança gera ressonância quando
é bem utilizado. A ressonância é gerada pelo relacionamento dos desejos das pessoas com os objectivos da organização.

Estilo Relacional
Estilo adequado para resolver conﬂitos na organização,
para motivar os colaboradores em períodos difíceis e
para melhorar os relacionamentos. A principal característica do líder relacional é a sua atitude de as “Pessoas
vêm primeiro”. Este estilo tem um efeito positivo sobre
o clima de trabalho e é particularmente útil para a criação de harmonia na equipa ou para levantar o moral.
Contudo, ao apoiar-se muito no louvor pode acabar por
permitir que a fraca performance se prolongue no tempo sem que sofra as necessárias correcções. Quando utilizam este estilo de liderança, os líderes raramente aconselham, o que deixa frequentemente os colaboradores
numa situação de incerteza quando colocados perante
várias opções. Este estilo de liderança gera ressonância
quando é bem utilizado. A ressonância é gerada pela
criação de harmonia, melhorando o relacionamento entre as pessoas.

Estilo Democrático
Estilo adequado para se conseguir adesão ou consenso e
obter o contributo dos colaboradores. Apesar de positivo, o impacto deste estilo de liderança sobre o clima organizacional não é tão elevado quanto se poderia pensar.
A pergunta que caracteriza este estilo de liderança é “O
que acham?”. Ao dar voz aos colaboradores na tomada
de decisões, os líderes democráticos criam ﬂexibilidade
organizacional e responsabilidade, ajudando à criatividade. Porém, às vezes o preço a pagar é o de reuniões
inﬁndáveis e de colaboradores baralhados que se sentem
sem liderança por esta ser difusa. Este estilo de liderança
gera ressonância quando é bem utilizado. A ressonância
é gerada pela valorização do contributo de cada um, obtendo o empenho através da participação.

Estilo Coercivo
Estilo adequado para levar uma equipa competente e motivada a produzir resultados de elevada qualidade. É uma
abordagem do tipo “Façam o que eu vos digo” e pode
revelar-se muito eﬁcaz em situações de mudança, desastre natural ou para lidar com colaboradores sistematicamente problemáticos. Mas na maioria das situações, uma
liderança coerciva inibe a ﬂexibilidade da organização e
diminui a motivação dos colaboradores. Quando mal utilizado, o efeito deste estilo de liderança sobre o clima de
trabalho pode assim ser muito negativo. Este estilo de
liderança gera dissonância quando não é bem utilizado.
Poderá gerar ressonância se forem atingidos objectivos
difíceis e estimulantes.

Estilo Dirigista
Estilo adequado em situações de crise ou emergência,
para desencadear uma reviravolta na situação ou quando existam colaboradores problemáticos. Um líder que
estabeleça padrões de elevada performance e que os
exempliﬁque tem um impacto positivo sobre o clima de
trabalho, em particular sobre colaboradores que estejam
auto motivados e que sejam altamente competentes. É
um estilo de liderança que corresponde à aﬁrmação “Façam como eu faço, agora”. Mas poderá ter um impacto
negativo sobre colaboradores que se possam sentir pressionados pela procura da excelência por parte dum líder
com estas características. Este estilo de liderança gera
dissonância quando não é bem utilizado. Poderá gerar
ressonância se forem acalmados os receios dos colaboradores através de instruções claras.
Quanto mais estilos forem dominados por um líder, melhor será a sua capacidade de adaptação às situações e
às pessoas. Em particular, ser capaz de mudar entre os
estilos visionário, relacional, democrático e conselheiro,
se as circunstâncias assim o exigirem, é sinónimo de estarem criadas as condições para a criação dum melhor
clima organizacional e para a optimização da performance dos colaboradores e da organização.
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Inteligência Emocional e Emoção
Para o exercício da Liderança Ressonante há que desenvolver a Inteligência emocional.
Inteligência Emocional
• Fazer intencionalmente com que as emoções trabalhem
a nosso favor, usando-as como um apoio ao comportamento e raciocínio, de forma a aperfeiçoar os resultados.
• Capacidade de processar as informações emocionais e
utilizá-las favoravelmente no processo de adaptação.
• “Capacidade de identiﬁcar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as
emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos.”
(Goleman, 1998)
• “Inteligência Emocional é a capacidade de perceber e
exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela, e saber regulá-la em si próprio e nos outros.” (Goleman, 1998)
O que se entende por Emoção?
• Fenómenos psico-ﬁsiológicos que organizam o comportamento em maneiras eﬁcientes de adaptação às exigências dinâmicas do ambiente;
As emoções interferem em vários aspectos do funcionamento mental, inﬂuenciam quando prestamos atenção,
quando aprendemos, o que nos lembramos e inﬂuenciam
os julgamentos e decisões que tomamos.

Domínios da IE
Auto-consciência Emocional: Conhecer as nossas próprias emoções.
Ter consciência tanto do nosso estado de espírito como
dos nossos pensamentos a respeito desse estado de espírito.
Gestão das Emoções: Capacidade que nasce da autoconsciência. Lidar com os sentimentos de forma a torná-los apropriados às situações e que gerem reacções
apropriadas.
Controlar Produtivamente as Emoções: Auto-motivação. Maior auto-controlo. É essencial pôr as emoções ao
serviço de uma meta.
Empatia, Reconhecer Emoções: A empatia, outra capacidade que nasce da auto consciência, uma importante
aptidão pessoal. Mais sensibilidade aos sentimentos e
perspectivas dos outros melhorando a capacidade de interacção.
Gestão dos Relacionamentos: Habilidade em lidar com o
nosso relacionamento com os outros.

Como tornarmo-nos num líder com Ressonância e emocionalmente Inteligente?
• São 4 os passos que devem seguir:
• O que é que deseja ser - Eu Ideal?
• O que é, na realidade ‒ Eu Real identiﬁcar pontos fortes
e áreas a melhorar;
• Estabelecer um plano de acção;
• Experimentar novos pensamentos, comportamentos Praticar;
• Desenvolver relações de conﬁança que apõem cada
passo do processo.
A IE pode ser exercitada e desenvolvida.
Na medida em que as nossas emoções inﬂuenciam a nossa capacidade de pensar e planear, deﬁnem de certa forma os limites da nossa capacidade para utilizar as nossas
aptidões mentais inatas.
Se formos capazes de monitorizar e regular os sentimentos próprios e os de outras pessoas poderemos utilizar os
sentimentos para guiar o pensamento e a acção, no cumprimento de um objectivo. As competências emocionais
vêm ajudar a orientar o comportamento e o raciocínio de
maneira a obter melhores resultados, podendo ser nutridas, desenvolvidas e ampliadas.

IE em Acção
• A Inteligência Emocional traduz-se na nossa capacidade de:
- Nos relacionarmos de forma assertiva e positiva com
as pessoas
- Termos pensamento positivo mesmo nas adversidades
- Termos persistência na concretização dos nossos
objectivos
• Caracteriza a maneira como as pessoas lidam com as
suas emoções e com as das outras pessoas.
• Isto implica auto-consciência, motivação, persistência, empatia e entendimento e características sociais
como persuasão, cooperação, negociação e liderança.
Saliento que as Organizações duradouras sobrevivem porque promovem competências de liderança no
conjunto da Organização e não persistem na ilusão do
aparecimento de um líder carismático.
Não se nasce líder. Aprende-se a ser líder.
Podemos escolher ser um Líder Concavo ‒ que acolhe o
eco emocional dos elementos da sua equipa e o devolve
com genuína sinceridade;
Podemos ser um Líder Convexo - que está desatento à
sua dimensão emocional e à da sua equipa.
Qual é a sua escolha?
BIBLIOGRAFIA
- Goleman, Daniel - Os Novos Líderes, Lisboa 2002:
Publicações Gradiva
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INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO
DA FLORESTA E PAPEL

JOSÉ LUÍS AMARAL E GABRIEL DEHON

LIDERANÇA
TECNOLÓGICA
NA INDÚSTRIA
DE PASTA E PAPEL
O sector das indústrias ﬂorestais desempenha um papel muito relevante na economia nacional. Segundo dados do INE, as exportações de produtos ﬂorestais representaram, em 2005, 9% das exportações portuguesas (100%=2793M€), das quais 49%
correspondem à pasta de celulose e aos papéis.
A indústria nacional de pasta e papel tem prosseguido uma signiﬁcativa dinâmica
de desenvolvimento, conquistando importantes posições nos mercados internacionais e contribuindo decisivamente para o reforço do sector ﬂorestal a montante.
Em 2007, a produção nacional de pastas para papel ﬁxou-se nos 2,09 milhões de
toneladas, o que envolveu mais de três mil postos de trabalho directos e um conjunto de actividades que geraram uma quantidade signiﬁcativa de trabalho indirecto.
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As empresas associadas da Celpa são responsáveis pela
gestão directa de cerca de 180 mil ha de ﬂoresta sendo
a grande maioria de eucalipto, o que representa cerca de
5,8% da ﬂoresta nacional.
Para a competitividade da indústria de pasta e papel,
contribui por um lado, a produtividade ﬂorestal e a qualidade da matéria-prima, e por outro a eﬁciência industrial
e a qualidade e diferenciação dos produtos.
Sendo uma actividade de capital intensivo, com investimentos a longo prazo, tem um carácter necessariamente
sustentável e exige grandes escalas, visando a redução
de custos ﬁxos. Neste contexto, a liderança tecnológica,
tanto na área ﬂorestal como na industrial, será determinante para assegurar o futuro êxito do sector.

LIDERANÇA EM TECNOLOGIA FLORESTAL
O eucalipto é a terceira espécie ﬂorestal mais plantada
em Portugal, ocupando uma área de cerca de 650 mil
ha. Reveste-se de singular importância para a indústria
de pasta e papel, sendo a principal matéria-prima usada
para este ﬁm, nomeadamente o E. globulus. Apenas entre 15 e 20% da área plantada com E. globulus é gerida
directamente pela indústria, o que demonstra a importância deste recurso também para a geração de renda
aos produtores independentes distribuídos nas várias
regiões do País.
O E. globulus é a espécie considerada mundialmente
como a que apresenta qualidade da madeira ideal para
produção de papéis de impressão e escrita de alta qualidade, o que se constitui em factor chave de competitividade para a indústria portuguesa. Sua produtividade
ﬂorestal, entretanto, ﬁca muito abaixo daquelas observadas nos países competidores do hemisfério sul, que
utilizam espécies tropicais, como o híbrido “urograndis”,
para produção de pasta.
Neste contexto, aumentar a competitividade sustentável da cadeia ﬂorestal portuguesa através de uma sólida
estratégia de liderança tecnológica, via investigação e
desenvolvimento, torna-se fundamental. Genericamente
podemos considerar que a principal missão dos centros
de I&D ﬂorestais é o desenvolvimento de materiais genéticos e de práticas silvícolas que promovam o aumento da
produtividade de pasta e a melhoria da qualidade do produto, ao menor custo e com mínimo impacto ambiental.

Na área da genética ﬂorestal muitos avanços já foram
obtidos através dos programas de melhoramento em
curso. Sementes melhoradas têm sido usadas nas plantações geridas pela indústria desde a década de 80, e
já a partir da década de 90 foram iniciados programas
visando a produção em larga escala de clones superiores,
via propagação vegetativa. Estas acções proporcionaram
uma evolução signiﬁcativa na produtividade ﬂorestal,
mas vários desaﬁos se colocam hoje neste domínio, nomeadamente:
- Aprimoramento das técnicas de melhoramento genético tradicional, visando a geração continuada de clones
de E. globulus (e de híbridos entre E. globulus e outras
espécies de eucalipto) adaptados às diferentes condições edafo-climáticas existentes em Portugal, e capazes
de manifestar simultaneamente uma série de atributos
desejáveis, tais como: óptimo crescimento em volume,
qualidade da madeira adequada para papéis de alta qualidade, tolerância às principais pragas e doenças, eﬁciência no uso da água e nutrientes, boa capacidade de
propagação por enraizamento de estacas e aptidão para
uso energético.
- Optimização das técnicas de propagação vegetativa,
visando maior eﬁciência operacional nos viveiros de
produção de plantas, e consequente disponibilização do
material melhorado para o mercado de produtores privados.
- Desenvolvimento de ferramentas biotecnológicas complementares aos programas de melhoramento tradicional, seja pelo uso de marcadores moleculares auxiliando
os processos de selecção, seja no desenvolvimento de
novas técnicas de micro-propagação economicamente
viáveis.
As práticas silvícolas também sofreram expressiva evolução ao longo do tempo. Grande quantidade de conhecimento foi gerada, por exemplo, no que concerne às
necessidades nutricionais do eucaliptal. Entretanto, também aqui se colocam alguns desaﬁos fundamentais para
garantia da liderança tecnológica no sector ﬂorestal, destacando-se:
- Optimização de técnicas de plantação que reduzam os
riscos de perda de solo por erosão, garantam o fornecimento de nutrientes adequado ao óptimo desenvolvimento das plantas, minimizem a competição por infestantes, os riscos de ocorrência de incêndios, e promovam
a conservação da biodiversidade.
- Desenvolvimento de métodos de controlo integrado de
pragas e doenças que maximizem a utilização de inimigos naturais, para além da resistência genética citada
anteriormente.
- Geração de conhecimento sobre a interacção do eucalipto com os componentes climáticos, principalmente no
que se refere à disponibilidade de água. Especial atenção
deve ser dada aos potenciais impactos das mudanças climáticas na ﬂoresta existente e futura.
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LIDERANÇA EM TECNOLOGIA INDUSTRIAL
O desenvolvimento da tecnologia industrial para a produção de pasta e papel envolve recursos elevados, estando os mesmos concentrados num pequeno número
de fornecedores, mas a oferta encontra-se disponível em
mercado aberto. A liderança tecnológica como factor de
competitividade da produção de pasta e papel corresponde aqui essencialmente à capacidade de aplicação da
tecnologia disponível à utilização da matéria-prima especíﬁca, optimizando os processos e produtos.
No domínio do processo de cozimento kraft de E. globulus, foi desenvolvido conhecimento cientíﬁco relevante
que permite hoje optimizar o processo tanto em termos
de rendimento de transformação, como em características papeleiras da pasta produzida. De igual forma, o estudo do processo de branqueamento da pasta de eucalipto
contribuiu para a selecção fundamentada de opções tecnológicas e a optimização do processo com relevância no
nível de consumo de químicos e no impacte ambiental.
Na produção de papel, o conhecimento das especiﬁcidades físicas e químicas das ﬁbras de E. globulus e da
sua inﬂuência nas propriedades funcionais dos papéis
contribuiu para o domínio da produção de produtos de
qualidade superior e a sua posição de liderança no mercado internacional. Também no processo de produção do
papel, o estudo do comportamento da ﬁbra de eucalipto
no processo de reﬁnação tem conduzido à selecção de
algumas inovações tecnológicas entretanto disponíveis e
à optimização das condições processuais conducentes a
poupanças energéticas e à maximização da exploração
do potencial papeleiro das ﬁbras.
A permanente optimização do processo de produção
de pasta, tendo em consideração as alterações que venham a veriﬁcar-se nas características da matéria-prima
e a avaliação da aplicação de inovações tecnológicas que
possam surgir, mantêm-se como desaﬁos futuros para os
quais a actividade de I&D será fundamental.
Ao nível da diversiﬁcação e inovação de produtos, na
pasta mas, em particular, nos papéis, os desaﬁos serão
crescentes, apelando cada vez mais a soluções inovadoras que terão de suportar-se em sólidos conhecimentos
cientíﬁcos.
Para uma contribuição efectiva da actividade de I&D para
a sustentabilidade da indústria nacional de pasta e papel,
esta terá de relacionar-se de uma forma exemplar com
a actividade operacional, por forma à desenvolver-se a
capacidade de diagnóstico e de identiﬁcação de oportunidades, bem como a uma liderança técnica no diálogo
com os fornecedores de tecnologia.

LIDERANÇA TECNOLÓGICA: FATORES
CRÍTICOS DE SUCESSO
É de salientar ainda que a contribuição da inovação e do
desenvolvimento tecnológico para a sustentabilidade da
ﬂoresta de eucalipto e da indústria de pasta e papel será
inﬂuenciada por outros aspectos, igualmente importantes:
- Alinhamento entre a estratégia tecnológica a implementar e a estratégia de negócios, havendo forte compromisso com a aplicação dos resultados.
- Desenvolvimento de recursos humanos devidamente
capacitados para os desaﬁos.
- Internalização do conhecimento existente nas Universidades e em outros centros de excelência do País e do
exterior, através de parcerias envolvendo teses de mestrado e doutorado, prestação de serviços e consultorias.
- Disponibilidade de fontes de incentivo ﬁnanceiro às actividades de I&D.
- Atendimento a todos os requisitos legais aplicáveis e
também aos padrões de excelência determinados pelos
órgãos certiﬁcadores, tanto para a gestão ﬂorestal como
para a industrial.
- Estímulo ao “business inteligence”, de forma a antecipar
soluções para as necessidades do mercado.
- Desenvolvimento de processos eﬁcientes de transferência de tecnologia, dentro da própria indústria e também
para os produtores ﬂorestais, fornecedores e clientes.
- Desenvolvimento de ferramentas de controlo de qualidade, visando correcta implementação das tecnologias
desenvolvidas.

26 / NOTÍCIAS DO SECTOR

NOTÍCIAS DO SECTOR
Prado Karton ̲ Vista do Miradouro da Pedreira

PORTUCEL
Portucel integra consórcio espanhol
para porto de águas profundas
Entretanto, a Portucel será uma das empresas que integrarão o consórcio responsável pela construção de uma
mega-infraestrutura no porto uruguaio de águas profundas de La Paloma, segundo o “Periodista Digital”.

ALTRI

O investimento, no valor de 1.200 milhões de dólares,
será liderado pela espanhola Benel, e a Portucel é uma
das empresas interessadas, segundo a mesma fonte.

Altri planeia triplicar exportações para
a Alemanha

“A Portucel é uma das empresas que farão parte do consórcio que vai concorrer à licitação. Será depois o governo que determinará a adjudicação”, declarou o representante da Benel, Julián Roa Haro.
O projecto contempla o desenvolvimento de um porto multimodal, com um terminal celulósico, outro para
granéis, uma central regasiﬁcadora e talvez um terminal
para minerais, avançou o mesmo responsável, citado pelo
“Periodista Digital”.

A Altri quer, no curto prazo, triplicar as exportações para
a Alemanha - o maior mercado europeu de consumo de
pasta e de papel - das actuais 80 mil para 250 mil toneladas. O anúncio foi feito por Paulo Fernandes, presidente
da empresa, que acompanhou a visita de Estado de Cavaco Silva à Alemanha, integrado numa comitiva de 34
empresários. “Queremos dinamizar as vendas e lançar as
bases para um crescimento mais agressivo na Europa”,
assegurou ao Negócios o empresário, que é também o
principal accionista da empresa que edita o jornal.

Fonte: Jornal de Negócios Online
17 de Fevereiro de 2009

Fonte: Jornal de Negócios Online
5 de Março de 2009

28 / NOTÍCIAS DO SECTOR

BOTNIA
Botnia é o primeiro produtor
a anunciar aumentos no preço da pasta
A ﬁnlandesa Botnia anunciou que vai aumentar os preços
da pasta a partir do mês de Maio, tornando-se o primeiro
produtor europeu a anunciar esta medida.

EUROPAC
Europac compra duas fábricas
da Mondi Packaging em França
A Europac, grupo espanhol que controla a portuguesa
Gescartão e outros activos, alcançou um acordo para adquirir duas fábricas à Mondi Packaging, em França, revela um comunicado divulgado ao mercado.
A informação, que se seguiu à suspensão dos títulos da
Europac (Papeles y Cartones de Europa) na bolsa espanhola, refere a existência de um acordo para a compra
das fábricas Mondi Atlantique e Mondi Savoie, por um
montante estimado em 41,7 milhões de euros.
A comunicação também divulgada à CMVM, em Lisboa,
refere, ainda, que o ebitda (resultado bruto) combinado
das duas fábricas situou-se nos 8,7 M€, em 2008. A aquisição poderá gerar sinergias de até dois milhões de euros
na operação da Europac em França.
As duas unidades agora adquiridas pela Europac consumiram 125 mil toneladas de papel em 2008, ou 24% da
capacidade de produção de papel reciclado do grupo Europac.

De acordo com a agência noticiosa RISI, especialista no
sector da pasta e papel, a Botnia pretende aumentar o
preço da pasta de eucalipto para 500 dólares por tonelada, a partir de 1 de Maio.
A mesma fonte adianta que são vários os produtores europeus que estão a estudar o anúncio de uma subida dos
preços, acompanhando a evolução dos preços da matéria-prima, que é cotada em bolsa.
Este aumento surge depois de várias reduções de preços,
que resultaram da queda da procura devido à crise económica e que obrigou as fábricas de produção de pasta
a reduzirem produção. A Altri e a Portucel são dois dos
maiores produtores de pasta da Europa.
Fonte: Jornal de Negócios Online
24 de Abril de 2009

ALTRI
Paulo Fernandes adquire mais
70 mil acções da Altri
O presidente executivo da Altri, Paulo Fernandes, adquiriu mais 70 mil acções da empresa.

Somando as duas unidades adquiridas à Mondi, 74% do volume de vendas da Europac terão como origem os mercados francês e português, esclarece a empresa espanhola.

O reforço ocorreu entre os dias 21 a 24 de Abril. Na sequência desta compra, Paulo Fernandes passou a deter
um total de 6.715.746 acções da Altri.

Fonte: Dinheiro Digital
15 de Abril de 2009

Fonte: Agência Financeira
24 de Abril de 2009

TRANSFORMAÇÃO TOTAL…

… na forma como os activos contribuem para o desempenho da
sua instalação industrial.

Um desempenho de classe mundial de uma
instalação industrial requer uma gestão de
manutenção também de classe mundial. Tal
programa é parte do modelo ABB Full Service ®.
Este modelo permite que concentre a sua atenção
no seu núcleo de negócio, enquanto nós nos
comprometemos em manter e melhorar o
desempenho e a fiabilidade dos equipamentos
produtivos da sua instalação industrial, com o menor
custo possível.
O nosso objectivo é maximizar o retorno do seu
investimento, hoje, amanhã e sempre.
Para saber mais, contacte Hélder Mendonça, ABB Service, 22 999 25 00
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GRUPO PORTUCEL
SOPORCEL
Grupo Portucel Soporcel aposta
na prevenção de incêndios na Serra
do Socorro

SEMAPA
Semapa comprou 4,3 milhões de
acções da Portucel e passou a ter mais
de dois terços da papeleira
A Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, comprou em 21 de Abril de 2009 fora de bolsa, 4,3 milhões
acções da Portucel, passando a deter mais de dois terços
do capital da papeleira, informou a empresa produtora
de pasta e papel.
Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a papeleira informa que a Semapa adquiriu as acções no dia 21 de Abril, ao preço de 1,457
euros por acção, passando a ser titular de 88.156.723
acções da Portucel.
“Este número refere-se à titularidade directa, sendo o total de acções imputáveis a esta sociedade superior a dois
terços do capital da Portucel”, frisa o documento.
As duas empresas são lideradas por Pedro Queiroz Pereira e a Semapa tem vindo a reforçar na Portucel, tendo
comprado 75.000 acções a 09 de Abril, ao preço de 1,39
euros por acção, de 87.000 acções também a 1,39 euros
a 03 de Abril e de 125.000 acções por 1,40 euros cada
a 6 de Abril.
Esta última aquisição de acções corresponde a uma troca de participações com a Seinpar (empresa participada),
que desta forma vendeu, fora de bolsa, a 21 de Abril de
2009, as mesmas 4,3 milhões de acções da Portucel, ao
preço de 1,457 euros por acção, segundo outro comunicado enviado à CMVM.
A Seinpar passou assim a deter 241.583.015 acções da
Portucel.
Os títulos da Portucel seguem a desvalorizar 2,58 por
cento, para 1,471 euros.
Fonte: PUBLICO.PT
27 de Abril de 2009

No âmbito da sua política de defesa da ﬂoresta contra
incêndios e gestão sustentável da ﬂoresta, o grupo Portucel Soporcel efectuou um conjunto de queimadas com o
objectivo de reduzir o risco de incêndio. Realizou-se, em
6 de Maio de 2009, uma queima controlada de área de
matagais no sopé da Serra do Socorro, no concelho de
Mafra.
Esta acção irá permitir, segundo fonte da empresa, diminuir a carga combustível de uma forma eﬁciente, reduzindo o perigo de incêndio em áreas contíguas a zonas
arborizadas; diversiﬁcar o mosaico do uso do solo; treinar equipas de combate no uso do fogo, aumentando a
segurança dos combatentes e a eﬁcácia das operações
de extinção de uma forma planeada; e diminuir drasticamente a probabilidade de um incêndio progredir sobre
estes povoamentos, daniﬁcando-os de forma deﬁnitiva.
Além destas áreas na Serra do Socorro, o grupo tem vindo a realizar um plano de trabalhos que inclui prevenção
com recurso ao uso do fogo em Ponte de Lima, Valongo,
Arganil, Penamacor, Fundão e Idanha-a-Nova.
Estes trabalhos obedecem a um plano de fogo controlado
aprovado pela Autoridade Florestal Nacional (AFN) e Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios
(CMDFCI), decorrendo as operações sob coordenação de
técnicos credenciados e com apoio dos meios do grupo
Portucel Soporcel.
Fonte: Ambiente Online
6 de Maio de 2009

AMS é uma realidade
O projecto da AMS relativo a instalação de uma unidade
industrial em Vila de Ródão é uma realidade consumada
e segue cumprindo escrupulosamente a calendarização
efectuada. No passado dia 21 de Maio, ocorreu o momento alto do projecto com a chegada e instalação do Yankee,
bem como da campânula. A empresa celebrou um acordo
estratégico com o Grupo Goma Camps, na sequência do
qual a empresa alterou a sua designação de AMS-Papermill and Converting SA, para AMS-Goma Camps AS.

Fonte: AMS
27 de Maio de 2009

Juntos,
somos mais fortes !

O nome mudou mas a parceria de conﬁança permanece.
A nossa equipa de técnicos está reforçada e ainda mais
concentrada nos benefícios de soluções integradas.
Com um inigualável serviço técnico e uma alargada gama
de produtos para servir os nossos clientes papeleiros na
europa.
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GRUPO PORTUCEL SOPORCEL

Seminário Internacional
“Floresta, Sustentabilidade e Prosperidade”
organizado pelo grupo Portucel Soporcel
“Queremos que comecem a falar da ﬂoresta e das três
ﬁleiras ﬂorestais ‒ do pinho, do eucalipto e do sobro”.
Foi desta forma que José Honório, presidente da Comissão Executiva do Grupo Portucel Soporcel, iniciou a sua
apresentação no Seminário Internacional “Floresta, Sustentabilidade e Prosperidade” que reuniu, dia 2 de Junho,
em Lisboa, alguns dos melhores especialistas nacionais e
internacionais na área ﬂorestal.
O encontro teve como objectivo promover uma reﬂexão
de fundo sobre a ﬂoresta, explorando os principais desaﬁos e oportunidades que se colocam ao sector e à indústria papeleira em Portugal e no Mundo. Um sector que
“vale mais do que a Quimonda e a Autoeuropa juntas”,
aﬁrmou Luís Medeiros Vieira, Secretário de Estado-Adjunto da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas, na sessão de abertura do Seminário.
• Foram inicialmente abordados os seguintes temas:
- “A indústria sustentável dos produtos ﬂorestais ‒ desaﬁos e oportunidades”, James Grifﬁths (WBCSD);
- “A ﬂoresta, sustentabilidade e prosperidade”, Duncan
Pollard (WWF International);
- “Sustentabilidade do sector ﬂorestal”, Carlos Costa
(BEI);
- “Perspectivas para a matéria-prima ﬂorestal”, Nuno
Santos (McKinsey).
• Mesa Redonda, moderada por Mário Crespo (Jornalista), sob o tema “Sustentabilidade do sector ﬂorestal”, na
qual participaram: João Santos Pereira (ISA), Eugénio Sequeira (LPN), Fernando Oliveira Baptista (ISA), Francisco
Avillez (Agro.Ges) e João Soares (gPS).
• Painel temático: “A prevenção e a ﬂoresta mediterrânica”, com as seguintes apresentações:
- “Melhorias no sistema nacional de defesa contra incêndios”, Mark Beighley (BC);
- “Aspectos positivos e negativos da defesa contra incêndios ﬂorestais em Espanha”, Ricardo Vélez (MMA);
- “Uma reﬂexão sobre o seguro ﬂorestal em Portugal”,
Ana Salvado (FM-CGD);
- “O valor não lenhoso da ﬂoresta portuguesa”, José Manuel Lima Santos (ISA).

• Painel sobre “O futuro do sector ﬂorestal em Portugal”, moderado por Francisco Carvalho Guerra (Forestis),
com a participação de: João Ferreira do Amaral (ISEG),
António Amorim (Corticeira Amorim), Carlos Bianchi
Aguiar (SONAE Indústria) e José Honório (gPS).
• Encerramento por Pedro Queiroz Pereira, Presidente
do CA do grupo Portucel Soporcel.
Pedro Queiroz Pereira, referiu que a adesão ao Seminário e o trabalho desenvolvido durante este evento são o
espelho da importância que o sector ﬂorestal assume no
País. “Não podemos consentir que se perca o esforço
de quantos acreditam no futuro da ﬂoresta nacional.
Mais do que isso, não podemos permitir que se perca o
esforço de quantos nela têm investido o seu futuro”.
Entre os oradores presentes no seminário estiveram James Grifﬁths (World Business Council for Sustaintable
Development), Mark Beighley (Beighley Consulting LLC,
ex-Director do “Ofﬁce of Wildland Fire Coordination, Department of the Interior, USA Government”), Ricardo Vélez (Director jubilado de defesa contra incêndios do Ministério do Ambiente, Meio Rural e Marinho de Espanha),
representantes das ﬁleiras ﬂorestais nacionais - Carlos
Bianchi de Aguiar, António Amorim, José Honório e João
Ferreira do Amaral (Associação para a Competitividade
da Indústria da Fileira Florestal) -, bem como um vasto
conjunto de investigadores ligados ao mundo da ﬂoresta
e do ambiente.
Este seminário que dará origem à publicação de um livro
foi o exemplo de que temas tratados com seriedade e objectividade contribuem para uma melhor clariﬁcação do
valor da ﬂoresta enquanto recurso natural gerador de riqueza, emprego e qualidade de vida, de forma a garantir
um futuro sustentável.

NEWSLETTER
DIGEST
Valorização energética das hemiceluloses de Eucalyptus globulus
extraídas antes do cozimento
Cátia V.T. Mendes, Cristina M.S.G. Baptista, Jorge M.S. Rocha, M. Graça V.S. Carvalho
CIEPQPF, Departamento de Engenharia Química, Universidade de Coimbra, 3030-790 Coimbra

A valorização energética das hemiceluloses de E. globulus
(a serem extraídas antes do cozimento), por fermentação
para a produção de bioetanol, é uma das metodologias
associadas ao conceito de bioreﬁnaria aplicado a uma
fábrica de pasta kraft. Este trabalho surge na sequência
de resultados preliminares já anteriormente divulgados
(Folha Informativa da Tecnicelpa, nº 25, Marçoʼ08). Os
extractos resultaram de dois processos diferentes a que
as aparas foram submetidas: auto-hidrólise e hidrólise
catalisada por ácido sulfúrico (0,4%). Nestes extractos, a
xilose era o monossacarídeo mais abundante e os teores
de açúcares redutores eram ~9 e ~40 g/L, respectivamente (método colorimétrico do DNS). Consequentemente, a levedura Pichia stipitis foi seleccionada pela capacidade de fermentação etanólica a partir da xilose. Para
aumentar o teor de açúcares fermentáveis, os extractos
provenientes da auto-hidrólise foram sujeitos a uma segunda hidrólise que aumentou em ~80% a concentração
de equivalentes de xilose. O mesmo não aconteceu aos
extractos provenientes da hidrólise ácida catalítica cujo
teor de açúcares fermentáveis não sofreu alteração com
a hidrólise secundária, tendo sido usados tal qual, com
sucesso, como meio de fermentação. Foi estudado o efeito de potenciais inibidores na cinética de crescimento e
produção de etanol: o furfural (0,8 g/L) não afectou o
crescimento mas a lenhina (7 g/L) reduziu-o em ~30%. O
ácido acético, por baixar o pH, inibiu totalmente o crescimento, o qual foi quase totalmente retomado após a
neutralização com amónia.
Sendo a actividade microbiana fortemente dependente
do pH e da presença de inibidores, os extractos foram
submetidos a um tratamento prévio para ajuste do pH
e remoção de inibidores. Usaram-se diferentes alcalis
(NaOH, Ca(OH)2) em uma etapa (acerto do pH até ~6) ou
em duas etapas (subida do pH até ~10, remoção do precipitado, seguida de acerto do pH até ~6). O tratamento
com Ca(OH)2 em duas etapas promoveu um crescimento

mais rápido da levedura. Para além desta metodologia,
a levedura foi progressivamente adaptada ao meio natural (extractos de madeira) antes de ser usada para inoculação. Para tal, usaram-se percentagens crescentes de
hidrolisado (até atingir 100% v/v) suplementados com
alguns micronutrientes. Desta forma, obteve-se um efeito sinergético destas duas metodologias que levaram à
eliminação da fase inicial da fermentação e à melhoria
do desempenho da levedura. Nas melhores condições
atingiu-se uma concentração máxima de etanol de 12
g/L, com uma produtividade de 0,22 g/(L h) e um rendimento de 0,48 g/g (~90% do rendimento teórico), usando hidrolisados provenientes da extracção catalítica da
madeira. Estes resultados são semelhantes aos obtidos
usando meios sintéticos com concentrações equivalentes
de xilose. O aumento da concentração de etanol é um
objectivo que se pretende atingir. As repercussões destes pré-tratamentos da madeira no cozimento kraft e no
branqueamento devem ser também avaliadas de forma
a conhecer a viabilidade da aplicação deste conceito de
bioreﬁnaria (combinando produção de etanol com cozimento kraft de eucalipto).

Em caso de interesse contactar:
M. Graça V.S. Carvalho, mgc@eq.uc.pt
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2009, Prehydrolysis of Eucalyptus globulus hemicelluloses prior to
pulping and fermentation of the hydrolysates with the yeast Pichia
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EWLP 2008 ‒ 10th Eur Workshop in Lignocellulsics and Pulp, Stockholm)
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Comparação da cinética de branqueamento num estágio
ﬁnal de peróxido de hidrogénio das sequências
de branqueamento DEOPDP e OQ(PO)DP
Pedro E.G. Loureiro¹, João M.C. Antunes¹, Licínio M.G.A. Ferreira¹, Dmitry V. Evtuguin²,
M. Graça V.S. Carvalho¹
1 - CIEPQPF, Departamento de Engenharia Química, Universidade de Coimbra, 3030-790 Coimbra
2 - CICECO, Departamento de Química, Universidade de Aveiro, 3810-193 Aveiro

Este trabalho versa o estudo do efeito da história da
pasta na cinética de branqueamento de um estágio ﬁnal
de peróxido de hidrogénio numa sequência ECF convencional, DEOPDP, e numa sequência ECF-light, OQ(PO)DP.
Para tal, foram utilizadas duas pastas kraft de Eucalyptus globulus, apresentando a mesma brancura ISO de
cerca de 87.5%. Ambas as pastas foram submetidas no
laboratório a um último estágio alcalino de peróxido de
hidrogénio (P), tendo sido utilizadas diferentes condições
de branqueamento de acordo com as seguintes gamas:
cargas de H2O2 de 0.5-2.0% odp e de NaOH de 0.6-0.9%
odp, temperatura de 70-90ºC a 10% de consistência para
sete tempos de reacção diferentes (0-180 min).
Para minimizar o efeito catalítico dos metais de transição na decomposição do peróxido, antes da realização
do estudo cinético foi avaliada a acção individual e conjunta de aditivos estabilizantes (EDTA, DTPA e MgSO4)
do peróxido de hidrogénio, com base no ganho de brancura ISO atingido, viscosidade intrínseca e consumo de
peróxido. Este estudo preliminar realçou o benefício da
utilização de DTPA na redução da decomposição do peróxido e na minimização da perda da viscosidade da pasta,
sobretudo com a pasta DEOPD. Enquanto para esta última
o melhor sistema estabilizante foi o DTPA isolado, para a
pasta OQ(PO)D foi a mistura DTPA+MgSO4.
Os resultados obtidos revelaram que as estruturas cromóforas presentes na pasta OQ(PO)D são mais facilmente destruídas do que na pasta DEOPD, dada a superior branqueabilidade da pasta OQ(PO)D face à acção
descolorante do peróxido de hidrogénio. Não obstante,
foi observado um maior consumo de hidróxido de sódio
em comparação com a pasta ECF convencional, DEOPD.
A eﬁciência da aceleração da velocidade das reacções
descolorantes, resultante do aumento da temperatura
acima de 70ºC, depende fortemente da história da pasta. Utilizando a pasta DEOPD, o consumo de peróxido foi
praticamente total após 60 min a 90ºC e, por isso, não

se alcançou maior incremento de brancura para tempos
superiores. Pelo contrário, com a pasta OQ(PO)D, foi possível atingirem-se tempos de reacção de 180 min com
uma contínua evolução crescente da brancura. Estes resultados demonstram, assim, o grande impacte que as
reacções de decomposição do peróxido podem ter, sobretudo para a temperatura elevada no caso da pasta
DEOPD, apesar da adição de DTPA no estágio P. Sucede,
então, que a pasta DEOPD apresenta maiores restrições
operatórias ao branqueamento ﬁnal com peróxido, não
sendo aconselhável tempos superiores a 60 min para
temperaturas elevadas, enquanto para a pasta OQ(PO)D
gamas mais alargadas de tempo e temperatura são possíveis. Deste modo, com a pasta DEOPD, é alcançado um
melhor desempenho do estágio P usando uma menor
temperatura (70ºC), apesar de tal exigir maiores tempos
de reacção. No caso da pasta OQ(PO)D, a utilização de
uma maior temperatura pode ser adequada para que se
atinjam maiores níveis de brancura, sem que ocorra um
consumo signiﬁcativo de químicos. Os resultados mostram claramente a importância da história de branqueamento da pasta na sua branqueabilidade com o peróxido
de hidrogénio.

Em caso de interesse contactar:
P.E.G. Loureiro, ploureiro@eq.uc.pt; D.V. Evtuguin, dmitrye@ua.pt;
M.G.V.S. Carvalho, mgc@eq.uc.pt
Lista de referências:
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Carvalho, M.G.V.S., “Comparison of brightening kinetics in the ﬁnal
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Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel, São Paulo,
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Efectue a sua inscrição em:
www.tecnicelpa.com

SEMINÁRIO
ANÁLISE DE CONDIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO

TOMAR
7 de Outubro de 2009

A rentabilidade dos negócios no domínio da actividade industrial requer o
máximo de produção, ao mais baixo custo, com uma qualidade excelente. Um
dos importantes factores que contribuem para este objectivo é a disponibilidade dos equipamentos do processo produtivo. Maximizar a disponibilidade
implica o uso de técnicas e ferramentas mais ou menos sofisticadas capazes de
fornecer indicações sobre o seu estado de condição. As técnicas de manutenção
preventiva que exploram o conhecimento sobre o estado dos equipamentos
contribuem decisivamente para uma melhoria da eficiência e eficácia das
operações. Pretende-se desta forma optimizar o ciclo de vida dos equipamentos
potenciando intervenções de carácter planeado nas melhores circunstâncias,
contribuindo de forma decisiva para melhores resultados de exploração.

OBJECTIVOS
Tomar contacto ou aperfeiçoar conhecimentos na área da análise de condição
de equipamentos utilizando várias técnicas disponíveis. Promover contactos
e trocas de experiências neste domínio.

METODOLOGIA
O evento será organizado pela Escola Náutica Infante D. Henrique com a colaboração
da SPECMAN, empresa que representa muitos equipamentos de manutenção
condicionada e trabalha na área da Manutenção Industrial. Desta forma teremos
uma acção de formação com teoria, demonstrações práticas e apresentação
de equipamentos e técnicas.

