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Editorial
CIDÁLIA TORRE ABREU
Presidente do Conselho Directivo da Tecnicelpa

Realizou-se nos dias 12 a 15 de Outubro de 2010 mais
um Encontro da Tecnicelpa, desta feita o XXI Encontro
Nacional da Tecnicelpa. Os Encontros, são sem dúvida
o momento mais marcante da vida da nossa associação,
permitindo que os nossos associados se encontrem, de
uma forma regular, para partilharem as suas experiências e discutirem ideias sobre o futuro.
Como é já do conhecimento de todos, decidiu o Conselho Directivo da Tecnicelpa realizar este Encontro em
conjunto com a Riadicyp (Rede Iberoamericana de Investigación en Celulosa y Papel), a qual realizou o seu
VI Congresso Ciadicyp.
Conforme já foi realçado em diversos momentos, a
organização conjunta possibilitou a presença de um
maior número de participantes estrangeiros, das mais
diversas nacionalidades, dando ao evento um carácter verdadeiramente internacional e, por conseguinte,
concedendo maior visibilidade à própria Tecnicelpa.
Representou, sem dúvida, mais um passo na vida da
nossa associação.
Sentiamos, por isso, uma responsabilidade acrescida
para que os aspectos organizacionais não tivessem falhas, de forma a que a imagem transmitida fosse a melhor possível, cativando os participantes, especialmente os que não conheciam o evento, para que voltem e,
mais ainda, o divulguem além fronteiras, de forma a
aumentar a sua notoriedade.
Os comentários recebidos dos diversos congressistas
foram extremamente elogiosos e deixam-nos a sensação do dever

cumprido, quer pelo local da conferência, quer pelo rigoroso cumprimento do programa estabelecido quer,
ainda, pelo programa lúdico associado.
O Programa Científico contou com um elevado número
de apresentações orais e posters, abrangeu um leque
alargado de temas e pautou-se pela elevada qualidade
dos trabalhos apresentados.
É nossa expectativa que no rescaldo deste Encontro,
para além da forma como decorreu e do conteúdo aí
discutido, se tenham estabelecido nuns casos e reforçado noutros, pontes de colaboração entre investigadores de diversos países e/ou instituições e também
entre investigadores e indústria, de modo a que todos
juntos sejamos capazes de contribuir para o desenvolvimento deste sector que nos acolhe, e assim assegurar
a sua sustentabilidade futura.
Conforme tive oportunidade de referir no discurso de
encerramento, é com confiança que olhamos o futuro,
mas estamos perante o desafio de pegar na herança
deixada pelo Encontro que se acaba de realizar e de
ser capazes, não só de manter o nível qualitativo agora
alcançado, mas de ir mais além como um evento que
reúna os profissionais deste sector, sendo capazes de
atrair permanentemente os nossos colegas de outros
países, dando-lhe um carácter globalizado que o prestigia, mas que sobretudo garanta que o mesmo atinja
uma posição de referência a nível internacional. O nosso país, pela força e, porque não dizê-lo, pelo prestigio
que detém neste sector, bem o merece.
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EVENTOS TECNICELPA
Encontra-se em fase de programação o Plano de Actividades de 2011 que oportunamente será enviado a
todos os Sócios e que contemplará os seguintes temas:

- MANUTENÇÃO

Óleos e Hidráulica
Vestimenta de rolos
Análise de Vibrações

- RELAÇÕES INTER-PESSOAIS

E COMPORTAMENTAIS:

Gestão de Tempo
Gestão de Conflitos

- ACTIVIDADE LÚDICA:

Rota das Fábricas antigas do Norte

MOVIMENTO
ASSOCIATIVO
Sócios Individuais

OUTROS EVENTOS INTERNACIONAIS

Admitidos: 0
Demitidos: 1

EXFOR & Annual Meeting 2010

Sócios Colectivos

2-3 Fevereiro 2011 / Quebec – Canada

Tissue World Conference and Exhibition

Admitidos: 0
Demitidos: 0

29-31 Março 2011 / Nice – France

Universo Actual de Sócios

SPCI 2011

Individuais: 368
Colectivos: 89

17-19 Maio 2011 / Stockholm – Suécia

TABELA DE PUBLICIDADE 2011:
Atenta aos problemas financeiros com que se debatem as empresas no actual contexto económico, a Tecnicelpa
decidiu não aumentar as taxas da publicidade mantendo a tabela com os mesmos valores de 2010.

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
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Lisboa, de 12 a 15 de Outubro de 2010

: : SERAFIM TAVARES
Um acontecimento científico relevante
: : PAULO FERREIRA
Uma visão da Conferência
: : GRAÇA CARVALHO
A procura da excelência vale a pena...
: : ORLANDO FERREIRA
Exposição de Posters; Visita à Fábrica
: : AUGUSTO GÓIS
Expocelpa 2010
: : PAULO CHAVES GOMES
Um facto que deixa um desafio enorme para o futuro
: : ANTÓNIO PRATES
Balanço Financeiro do Encontro

NOTÍCIAS DA TECNICELPA / 05

SERAFIM TAVARES
Presidente da Comissão Científica do XXI Encontro Nacional Tecnicelpa / VI CIADICYP 2010

Encontro Ciadicyp/Tecnicelpa

Um acontecimento científico relevante
Acabei de viver uma experiência muito gratificante neste Congresso.
Desde logo, porque pude rever amigos do Norte e Cento
da Europa mas também de Espanha, Brasil, do Uruguai,
da Argentina e de Portugal, e ainda conhecer outros
colegas destas origens ou de outras mais distantes, designadamente da Ásia.
Esta experiência foi muito importante porque, além
da natureza social e do lado afectivo destes encontros,
pude contrastar os sucessos, as dificuldades e as vias
alternativas que vamos encontrando no processo científico e de pesquisa na instituição a que estou ligado,
o RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel,
com aqueles com que se deparam os técnicos e os investigadores deste sector nas instituições destes países.
Tratou-se de uma experiência enriquecedora porque vi
confirmadas a maior parte das conclusões a que nós
próprios vimos chegando, ao mesmo tempo que tomei
contacto com outras perspectivas interessantes e criativas de ultrapassar os problemas ou explorar novas
oportunidades.
É claro que houve muitas comunicações que endereçaram questões de natureza técnica e científica em relação às quais eu não tinha conhecimento ou experiência
directos mas a opinião que ia recolhendo das pessoas
com quem falava, é que estavam favoravelmente impressionadas com a qualidade das comunicações apresentadas.
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No total foram apresentados 95 posters e 69 trabalhos
orais dos quatro cantos do mundo que representam
uma oferta científica considerável e que demonstram
a enorme atractividade que o Congresso teve e a vitalidade deste sector.
A composição das equipas autoras destes trabalhos
demonstrou a enorme proximidade e cooperação verificadas neste sector entre Universidades, empresas,
Institutos de Investigação e até mesmo fabricantes de
produtos químicos e equipamentos.
Esta atractividade deve-se à associação da Ciadicyp à
Tecnicelpa que alargou o horizonte de internacionalização do tradicional Congresso Tecnicelpa.
As áreas científicas abordadas no Congresso foram: Matérias Primas, Produção de Pasta, Química da Pasta e do
Papel, Energia e Ambiente, Produção de Papel, Transformação e impressão, Biotecnologia e Biorefinaria.
É de realçar a grande expressão que os temas “bio” tiveram face aos temas mais clássicos.
Este aspecto revela que este sector tem sabido cavalgar
os novos desafios no domínio do conhecimento e da tecnologia que têm surgido à indústria da pasta e papel.
O que atrás disse justifica a confiança que deposito no
futuro deste sector e na qualidade das oportunidades
que ele abrirá, designadamente no quadro de uma cooperação das pessoas sedeadas na área de influência da
Tecnicelpa/ Ciadicyp.

PAULO FERREIRA
Vice-Presidente do Conselho Directivo da Tecnicelpa
Presidente do VI Congresso Iberoamericano de Investigação em Celulose e Papel - CIADICYP 2010

Uma visão do

XXI Encontro Nacional TECNICELPA / VI Congresso Iberoamericano
de Investigação em Celulose e Papel - CIADICYP 2010
“Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável”
Séneca (Escritor e intelectual do Império Romano, 4 a.C. - 65 d.C.)

Foi no início de 2009, mais exactamente a 13 de Fevereiro, que reuniu pela primeira vez a Comissão Organizadora,
constituída no final de 2008, do que seria o XXI Encontro Nacional TECNICELPA / VI Congresso Iberoamericano
de Investigação em Celulose e Papel - CIADICYP 2010.

É tradição da TECNICELPA organizar encontros regulares cada dois anos, o mesmo se passando com os congressos CIADICYP, congressos da Red Iberoamericana
de Investigación en Celulosa y Papel (RIADICYP). Esta
é uma rede que nasceu no ano 2000, fruto da visão e
do empenho activo de um grupo de jovens investigadores, rede informal de docentes e investigadores dos
países ibero-americanos ligados ao mundo da Pasta e
do Papel, de acesso livre e voluntário, baseada no intercâmbio de conhecimentos, na colaboração mútua e nos
projectos conjuntos e parcerias ao nível da investigação
e também do ensino, e que hoje conta como associados
com 130 membros individuais e 33 instituições de 17
diferentes países. O primeiro congresso realizou-se no
ano 2000 na Argentina e depois, de dois em dois anos,
os seguintes congressos tiveram lugar sucessivamente
no Brasil, em Espanha, no Chile e no México. Cabia a
Portugal acolher em 2010 a 6ª edição dos CIADICYP, o
que não seria tarefa fácil, tendo em conta a existência,
num pequeno país como o nosso, dos Encontros TECNICELPA, já suficientemente enraizados no panorama

nacional e com uma crescente dimensão nas vertentes técnica e científica. Por isso, através de conversações entre a TECNICELPA e a RIADICYP rapidamente
se chegou à conclusão que a realização de um único
evento (Tecnicelpa /Ciadicyp) seria a melhor via para
a não dispersão de recursos (sempre escassos), numa
perspectiva de conjugação de esforços e sinergias,
com o objectivo último de aumentar o interesse pela
conferência conjunta e de reunir o número mais elevado possível de participantes (cientistas, produtores,
técnicos e empresas do sector, de diferentes partes do
globo), no que se pretendia ser o maior evento da área
da Pasta e do Papel ocorrido em Portugal. Esta organização conjunta seria benéfica para o Encontro Nacional
TECNICELPA, aumentando, através dos membros da
RIADICYP, o número de participantes e alargando em
muito o leque de países presentes; por outro lado, seria
também vantajosa para o congresso CIADICYP, que recolheria benefícios com o apoio organizacional e financeiro da TECNICELPA, dada a solidez desta Associação
e a experiência acumulada ao longo da realização dos
20 Encontros anteriores.
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E foi com este espírito de partilha que começou a preparação do XXI Encontro Nacional TECNICELPA / VI
Congresso Iberoamericano de Investigação em Celulose e Papel – CIADICYP 2010, o qual, consensualmente,
se decidiu realizar sob o tema de fundo Novos Paradigmas na Indústria da Pasta e do Papel, tendo em
conta os momentos de incerteza, as transformações, as
ameaças, os desafios e também as oportunidades com
que a indústria da Pasta e do Papel é confrontada: fábricas que fecham; fusão e deslocalização de empresas;
dificuldades de abastecimento de madeira; exigências
crescentes ao nível dos impactos ambientais, do fecho
dos circuitos, da qualidade do produto final; novos
players que no panorama mundial introduzem alguns
desequilíbrios; fábricas de Pasta em que a produção de
energia se assume progressivamente como a actividade dominante; emergência de novos processos no campo da biorefinaria; inovações promissoras no domínio
da bio e da nanotecnologia,.... Enfim, um conjunto de
factores que impõe novas atitudes, novas estratégias e
respostas rápidas.
Numa primeira fase foi necessário estabelecer datas,
escolher o local de realização do evento, definir a sua
imagem gráfica (a colocar em todos os materiais de
divulgação e de comunicação com os potenciais participantes, apoiantes e demais entidades com que seria
necessário contactar), propor um orçamento preliminar e ainda estruturar o site do congresso (http://www.
tecnicelpa.com/ciadicyp/2010/). Houve também que
constituir a Comissão Científica, enviar o convite para
centenas de contactos em dezenas de países, apelando à participação de todos, contactar patrocinadores e
expositores, escolher um cartaz, conceber um flyer de
divulgação e definir custos de inscrição.
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Numa segunda fase começou a delinear-se o programa
geral, o programa social para acompanhantes e as actividades não científicas da conferência, como o Porto
de Honra no dia de abertura ou o Banquete de Gala,
seleccionaram-se hotéis para alojar os participantes,
definiram-se prazos e regras para a submissão de trabalhos e analisaram-se propostas de oradores a convidar para sessões plenárias. Em Fevereiro de 2010
iniciou-se a recepção dos resumos dos trabalhos, que
foram criteriosamente avaliados pela Comissão Científica, constituída por prestigiadas individualidades dos
meios académico e industrial, de Portugal e não só. O
primeiro trimestre de 2010 foi também o tempo para
a Comissão Organizadora e o Secretariado se debruçarem sobre assuntos tão diversos como as refeições nos
dias do evento ou o serviço de coffee-break, as intervenções nas sessões de abertura e de encerramento,
os certificados de presença a distribuir aos participantes, ainda os prémios a atribuir aos melhores trabalhos,
os materiais a distribuir (como pastas e lembranças),
a sinalética do espaço da conferência, o apoio de um
serviço de Assistentes durante a realização da mesma e
também os transportes a contratar.
Um facto a destacar, que muito honrou a Comissão Organizadora e a todos deixou orgulhosos, é o de se ter
conseguido obter o Alto Patrocínio de Sua Excelência
o Senhor Presidente da República, relevante pelo que
representou em termos de reconhecimento do mérito
da conferência e pelo maior peso que incutiu na sua
divulgação. De referir tratar-se este patrocínio de um
reconhecimento inédito quer para os Encontros TECNICELPA quer para os congressos CIADICYP (nos diferentes países onde estes ocorreram).

Com a recepção dos trabalhos completos, no final de
Maio, chegou um período de actividade mais intensa
para a Comissão Organizadora e para o Secretariado,
as reuniões em Tomar, na sede da TECNICELPA, tornaram-se mais frequentes, e simultaneamente aumentou
também a troca diária de correio electrónico entre os
organizadores, tendo em conta a necessidade de resolver assuntos prementes que surgiam a todo o momento.
Foi o tempo de se organizar a visita à fábrica de papel
About The Future, do grupo Portucel Soporcel, de detalhar o programa científico e convidar os moderadores
de cada sessão, de conceber o livro de resumos e o CD
com os trabalhos completos, de distribuir os stands no
espaço da exposição, bem como de planificar a exibição
dos posters e de pensar nos meios audiovisuais ou ainda na reportagem fotográfica do evento.
Foram ao todo, e ao longo de 20 meses, 24 intensas
mas proveitosas reuniões, abordando todo um conjunto de aspectos e tarefas distintos típicos da organização
de um grande evento, mas que o espírito de equipa e
de entreajuda dos membros da Comissão Organizadora
e do Secretariado sempre permitiu levar a bom porto e
em devido tempo.
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Após a natural azáfama do período imediatamente anterior à Conferência, chegou finalmente o dia 12 de
Outubro de 2010 e o momento da recepção dos participantes e da Sessão de Abertura. Mas tudo correu
bem, acima aliás das melhores expectativas da Comissão Organizadora. Os números falam por si: perto de
330 participantes de 24 países estiveram na conferência, incluindo 178 portugueses, 94 provenientes de
Espanha e de países da América do Sul e 55 de outros
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países, incluindo, por exemplo, Estados Unidos, Japão
ou Turquia; 160 trabalhos foram efectivamente apresentados (cerca de 70 comunicações orais e 95 apresentações em poster), dos quais 28 sobre Produção de
Pasta, 45 sobre Produção de Papel, 21 sobre Energia e
Ambiente e 47 sobre Biotecnologia e Biorefinaria, entre
outros; e 15 empresas com 43 participantes enriqueceram a Exposição.

Sentimos, pelas reacções dos participantes e pelas
múltiplas manifestações de apreço que nos foram
transmitidas, que a conferência foi do agrado de todos
– desde os aspectos mais correntes de organização, à
qualidade científica e técnica dos trabalhos apresentados, aos stands dos expositores ou ainda ao programa
social para acompanhantes, relativamente a todas estas actividades ouvimos as palavras mais elogiosas, o
que é, sem dúvida, motivo de grande orgulho e deixa a
Comissão Organizadora bastante reconfortada.

De salientar que as sessões orais, a decorrer simultaneamente em dois auditórios, tiveram sempre uma
assistência bastante numerosa e todos os espaços da
conferência estiveram sempre bem preenchidos.
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Também ao nível das actividades paralelas o grau de
satisfação dos participantes foi elevado, desde logo
no primeiro dia, com a actuação de um coro de vozes

masculinas (do grupo “Alma de Coimbra”) no final do
Porto de Honra, actuação essa que mereceu os mais
rasgados aplausos e ficará na memória de muitos.

Marcante foi também o passeio e jantar no barco ao longo do rio Tejo, com 85 participantes.

A culminar o congresso, o Jantar de Gala no Casino Estoril, onde foi possível assistir ao espectáculo
“Fado – História de um Povo”.
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No fim deste foram distribuídos os prémios para o
melhor trabalho e para o melhor poster, bem como o
Prémio TECNICELPA (na sua 3ª edição), dedicado ao
melhor trabalho desenvolvido em Portugal.

Prémios atribuídos
durante a conferência:
No XXI Encontro Nacional TECNICELPA /
VI Congresso Iberoamericano de Investigação em Celulose e Papel - CIADICYP 2010
foram atribuídos três prémios, tendo os galardoados recebido um diploma, que foi entregue no final do Jantar de Gala, realizado
no Salão Preto e Prata do Casino Estoril.

Melhor trabalho apresentado oralmente:
Título: Polyampholites as Paper Dry Strength Agents
Autores: Deusanilde J. Silva1, Song W. Park1, Martin A. Hubbe2, Orlando J. Rojas2,3
1 - Departamento de Engenharia Química, Universidade Politécnica de S. Paulo, Brasil.
2 - Forest Biomaterials Science and Engineering, North Carolina State University, Raleigh, USA.
3 - Faculty of Chemistry & Materials Sciences, Dept. Forest Products Technology, Aalto University, Finland
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Melhor trabalho apresentado em sessão de poster:
Título: An Integrated Process to Produce High Value-Added Phenolic Compounds from Kraft Lignin
Autores: Eduardo A. B. da Silva1, Miriam Zabkova1, José D. Araújo1, Carolina A. Cateto2, Maria F. Barreiro2,
Mohamed N. Belgacem3, Alírio E. Rodrigues1.
1 – Laboratório e Engenharia de Separação e Reacção – LSRE, Laboratório Associado LSRE/LCM,
Departamento de Engenharia Química, Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto, Portugal.
2 – Laboratório e Engenharia de Separação e Reacção – LSRE, Laboratório Associado LSRE/LCM,
Instituto Politécnico de Bragança, Portugal.
3 - Matériaux Polymères, École Française de Papeterie et des Industries Graphiques, St. Martin d’Hères, France.
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Prémio TECNICELPA (3ª edição) - Melhor trabalho realizado em Portugal:
Título: Paper Surface Chemistry as a Tool to Improve Inkjet Printing Quality
Autores: Isabel M. T. Moutinho1, Margarida L. Figueiredo2, Paulo J.T. Ferreira2
1 - About The Future – Empresa Produtora de Papel S.A., Complexo Industrial de Setúbal, Portugal
2 - Departamento de Engenharia Química, Universidade de Coimbra, Portugal
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Serafim Tavares
Presidente do
Júri

Para o último dia ficou a visita à fábrica de papel
About The Future do grupo Portucel Soporcel, que se
revestiu de grande interesse técnico – trata-se, afinal,
da maior e mais moderna fábrica de papéis não revestidos da Europa, como pôde ser provado por todos quantos participaram na visita. Testemunho dos
muitos momentos marcantes da conferência são as
centenas de fotografias que foi possível recolher e disponibilizar aos participantes.

Culminando quase dois anos de muito trabalho, desde
a primeira reunião em que se começaram a definir as
linhas orientadoras desta conferência, é com o sentimento do dever cumprido que olhamos agora para o
caminho trilhado e para os resultados obtidos. Sabíamos qual era o nosso destino, sabíamos para onde
queríamos navegar, e por isso os ventos foram-nos
favoráveis. Acreditamos ter contribuído para um salto
qualitativo e quantitativo tanto dos Encontros Nacionais TECNICELPA quanto dos Congressos CIADICYP,
não ficando o XXI Encontro Nacional TECNICELPA / VI
Congresso Iberoamericano de Investigação em Celulose e Papel - CIADICYP 2010 aquém das conferências
que, no mesmo sector, se realizam nos mais diversos
países da Europa (e não só). Acreditamos igualmente
ter contribuído, através de uma conferência abrangente e de largo espectro temático no domínio da Pasta
e do Papel, para o enriquecimento de todos os participantes nos planos dos conhecimentos adquiridos,
da troca de ideias e discussões temáticas e ainda da
promoção de intercâmbios multi-laterais, designadamente facilitando o contacto entre as universidades
e as empresas. Julgamos ainda que com esta conferência foi possível alertar e sensibilizar para a necessidade de metodologias de cooperação mais intensa,
mais eficaz e mais assertiva entre as universidades e
as empresas e para uma maior abertura do tecido empresarial ao risco da chamada investigação pura ou de
base, e do mesmo modo para uma maior abertura das
universidades aos projectos de desenvolvimento e à
investigação dita aplicada. Foi aliás evidente, designadamente no conteúdo de muitas das apresentações, o
aprofundamento do intercâmbio de conhecimentos e
valências entre as universidades, institutos de investigação, empresas do sector e até produtores e fornecedores de equipamentos, bens e serviços.

Muitos são os agradecimentos devidos a quem contribuiu para tornar realidade o XXI Encontro Nacional TECNICELPA / VI Congresso Iberoamericano de
Investigação em Celulose e Papel - CIADICYP 2010:
aos membros da Comissão Científica, a todos quantos aceitaram ser moderadores, fazer apresentações
plenárias ou convidadas, e ainda aos patrocinadores,
apoiantes, anunciantes e expositores. Uma palavra especial de reconhecimento deve ser dirigida aos autores dos trabalhos submetidos, sem os quais não faria
sentido a Conferência. Mas o meu final e mais sentido
agradecimento é dirigido ao Secretariado e aos meus
colegas do Conselho Directivo da TECNICELPA e da
Comissão Organizadora da Conferência – sinto um orgulho enorme por com eles ter participado nesta aventura e partilhado tão extensos e intensos momentos.
Feito que está o balanço da conferência, é tempo de
olhar o futuro e começar a preparar o XXII Encontro
Nacional TECNICELPA, bem como, num outro plano e
num outro local (Brasil), o VII Congresso Iberoamericano de Investigação em Celulose e Papel, ambos
previstos para 2012. Embora não seja fácil a tarefa
de organizar um evento com a dimensão do que agora
decorreu, estou certo que as próximas comissões organizadoras saberão enfrentar o desafio com coragem
e determinação.
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M. GRAÇA CARVALHO
Membro da Comissão Organizadora do XXI Encontro Nacional Tecnicelpa / VI CIADICYP 2010
Prof.ª do Departamento de Engenharia Química, Universidade de Coimbra

A procura da excelência vale a pena...
Em 2000 participei no 1º CIADICYP (Congreso Iberoamericano de Investigación en Celulosa y Papel) que se
realizou na Argentina e que serviu de lançamento da
RIADICYP (Red Iberoamericana de Docencia e Investigación en Celulosa y Papel). Esta Rede tem vindo a desenvolver-se com base na comunicação e intercâmbio
do conhecimento, na participação conjunta em projectos de investigação e na realização de congressos entre
outras actividades do foro científico, técnico e docente.
Os CIADICYP foram acontecendo de forma bienal em
diferentes países do espaço ibero-americano com maior
ou menor sucesso e visibilidade como ocorre em todas
as organizações em fase de crescimento e desenvolvimento. Foi-nos colocado o desafio de organizar no nosso País o congresso de 2010 e, na reunião da Rede no
final do CIADICYP de 2008 (México), as expectativas
então criadas foram elevadas o que indiciava à partida
um grande nível de exigência e uma grande responsabilidade. Concomitantemente iríamos organizar o evento no décimo aniversário da criação da RIADICYP o que
não deixava de ser um marco na vida da organização.
É neste contexto que surge a organização conjunta com
a TECNICELPA que permitia conjugar esforços, experiências, sinergias e vontades com a certeza que seria
atingido o desiderato de sucesso, prestígio e reconhecimento mútuos com vantagens objectivas para ambas
as organizações. Em boa hora o fizemos e os resultados
alcançados, quer científicos e técnicos, quer financeiros, bem o demonstraram.
Tive a honra e o privilégio de fazer parte da Comissão
Organizadora, como membro da RIADICYP, e iniciámos
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os trabalhos de preparação e organização do congresso
em Fevereiro de 2009. O objectivo da Comissão Organizadora foi sempre o de atingir a excelência e um grau
de consolidação e maturidade que fosse marcante e
que fizesse a diferença.
A tarefa não se vislumbrava fácil! Contudo,...como disse
o poeta romano clássico Virgílio num dos seus poemas,
“labor omnia vincit improbus” (o trabalho perseverante vence todos os obstáculos). Com esta qualidade de
trabalho, associada à participação activa, à dedicação,
ao esforço e às diferentes experiências de todos, foi
possível ultrapassar as dificuldades que foram surgindo (que não foram poucas...), chegar ao final e poder
dizer de forma serena, passado o tempo de rescaldo e
balanço, e parafraseando alguém, “yes, we did”... apesar
dos tempos difíceis por que estamos a passar e pelas
mudanças constantes que sofremos a velocidades vertiginosas. Pessoalmente senti bem as horas dedicadas a
este evento, e que foi por mim vivido intensamente, por
ser também esta a minha forma de estar perante a vida.
Uma palavra de destaque para a colaboração e participação da Comissão Científica na pessoa do seu Presidente
(pelo trabalho árduo e exigente que tivemos) e que foi
determinante no sucesso do encontro do ponto de vista
técnico e científico. Gostaria também de lembrar todos
aqueles que anonimamente e de forma desinteressada
contribuíram directa e indirectamente para a realização
do evento, assim como o secretariado da Tecnicelpa e
TODOS OS PARTICIPANTES (Investigadores, Universidades, Técnicos, Empresas, Patrocinadores), os quais
foram efectivamente os responsáveis pelo sucesso científico e financeiro deste Congresso. A todos bem hajam!

ORLANDO FERREIRA
Membro da Comissão Organizadora do XXI Encontro Nacional Tecnicelpa / VI CIADICYP 2010
Vogal do Concelho Directivo da Tecnicelpa

Exposição de Posters
Nunca nos anteriores Encontros foram expostos tantos
posters. O número de posters expostos foi 5 vezes superior ao máximo até então registado – aos autores o
nosso agradecimento pela participação e os parabéns
pela qualidade. Ao elevado número e excelente qualidade dos trabalhos expostos não é alheia a co-organização deste evento com a Riadicyp o que, decididamente,
aumentou a aproximação ao mundo académico (sobretudo dos países ibero-americanos) fazendo disparar o
número de trabalhos.

trabalhos relativos a Matérias-Primas (10), Produção
de Pasta (19) e Química da Pasta e do Papel (5), na
Sala 2 os posters das áreas de Energia e Ambiente (13),
Produção de Papel (16) e Transformação e Impressão
(2) e, por último, a Sala 3 reservada para o tema mais
“concorrido” – Biotecnologia e Biorefinaria (30).

Para os 95 posters expostos, produzidos por participantes oriundos de 17 países (Argentina, Áustria, Brasil, Bulgária, Chile, Finlândia, França, México, China, Colômbia, Cuba, Portugal, Espanha, USA, Turquia, Uruguai
e Venezuela), foram disponibilizadas 3 salas do Centro
de Congressos. No Auditório II, estiveram expostos os

I) a robustez do sector Pasta e Papel;
II) a excelente ligação entre os “mundos” académico e
industrial;
III) a correspondente preparação do sector para os desafios e transformações que se afiguram no futuro.

A qualidade, quantidade e diversidade dos trabalhos
apresentados, quer nas sessões orais quer nas sessões
de posters, demonstram, sem dúvida:

NOTÍCIAS DA TECNICELPA / 17

AUGUSTO GÓIS
Membro da Comissão Organizadora do XXI Encontro Nacional Tecnicelpa / VI CIADICYP 2010
Secretário Geral da Tecnicelpa

EXPOCELPA 2010
Foi a nossa EXPOCELPA, desta vez com algumas características diferentes das anteriores que vale a pena recordar e descrever:
Decorreu pela primeira vez na FIL, em Lisboa, onde teve
lugar o Congresso. Não resistiu à moderna tendência de
viver em duplex, uns em cima e outros em baixo, melhor dizendo, em dois pisos, mas ambos de “ alto nível”.
Também pela primeira vez, com módulos de dois tipos
diferentes, proporcionando um enquadramento perfeito do local, sempre respeitando as respectivas áreas de
ocupação.
Os Expositores foram em número de 15, proporcionando uma antevisão completa do sector da Pasta e do
Papel. Não seria difícil conceber, ali, através dos expositores presentes, um pré-projecto de uma moderna Linha de Fabrico, Produtos Complementares e Auxiliares,
Controlo de Qualidade, Marketing, Logística e Vendas.
Alias, estava também garantida a divulgação intercontinental através dos representantes da nossa congénere
brasileira ABTCP e da revista do Sector “Pasta e Papel”.
Respirava-se boa disposição entre os Expositores e seus
visitantes, facto com o qual a Comissão Organizadora
se congratula. Aliás, isto foi também corroborado através da informação do nosso Assistente no local que a
certo trecho, transcreve, “ipsis verbis”: “Salientamos
o facto de vários Expositores se nos dirigirem
com palavras de gratidão e apreço como a maneira como este Encontro decorreu, na sua gestão e organização”.
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Por tudo o que antes foi dito que nos conferiu o elevado
prazer de viver, deixamos uma justa palavra de agradecimento, para todos os que confiaram e materializaram
as recomendações da Organização do XXI Encontro Nacional TECNICELPA / VI Congresso CIADICYP 2010.
Uma especial referência aos promotores dos famosos
odores e sabores que deliciaram os presentes durante os dias da Exposição, os quais fizeram as delicias dos
muitos apreciadores.
Obrigado a todos e até sempre.
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PAULO CHAVES GOMES
Membro da Comissão Organizadora do XXI Encontro Nacional Tecnicelpa / VI CIADICYP 2010
Vogal do Concelho Directivo da Tecnicelpa

Um facto que deixa um desafio
enorme para o futuro
Já participei em diversos encontros Tecnicelpa, como
espectador atento. Este ano pelo facto de passar a
pertencer ao Conselho Directivo da Tecincelpa desde
Março tive o privilégio de poder acompanhar alguns
pequenos aspectos desta organização.
Foi uma experiencia diferente daquela que é o dia a dia
de uma fábrica, mas foi interessante acompanhar de
perto a organização e realização do congresso.
Este congresso teve a condicionante da famosa crise,
facto este que foi fonte de preocupações nas primeiras
reuniões em que participei.
A experiência das pessoas envolvidas nesta organização, nomeadamente do Secretariado, deu-me sempre a
sensação de que o resultado final seria aquele que nos
foi possível ver.
Do que pude observar e constatar, o trabalho da Comissão Cientifica foi árduo, devido, não só à quantidade e
qualidade de trabalhos apresentados, mas também ao
tempo disponível para analisar e desenvolver todas as
acções consequentes. Foi visível que o muito trabalho
efectuado, o envolvimento emocional e a vontade de
fazer bem foram factores fundamentais para o sucesso
na escolha dos diversos trabalhos apresentados e consequente enquadramento no congresso.
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A minha percepção foi que tivemos uma maior participação de intervenções cientificas e embora não fossem
da minha área de actuação e de formação, pude observar diversas destas intervenções muito interessantes e
que me deixaram expectante relativamente aos assuntos abordados.
O resultado final expresso nos quatro dias de congresso e nas diversas actividades foi sentido como muito
bom.
E é este facto que deixa um desafio enorme para o futuro que será expresso na realização do próximo congresso.
Mas mais que tudo, depois da capacidade demonstrada
pela nossa Associação nesta realização, fica-nos sempre o desafio e a obrigação de Pensar e Fazer sempre
com que a Tecnicelpa tenha o seu Papel no mundo do
Papel.

ANTÓNIO PRATES
Membro da Comissão Organizadora do XXI Encontro Nacional Tecnicelpa / VI CIADICYP 2010
Tesoureiro do Concelho Directivo da Tecnicelpa

Balanço Financeiro do Encontro
Caros Associados,
Teve lugar no Parque das Nações em Lisboa, no Centro
de reuniões da Feira Internacional de Lisboa (FIL), nos
dias 12 a 15 de Outubro de 2010 mais um Encontro
Nacional da TECNICELPA. Este foi o XXI – Encontro
Nacional, realizado em colaboração com a RIADICYP,
sendo o VI – CIADICYP.
Desde logo o facto do evento ser realizado em colaboração com a RIADICYP veio reforçar a sua dimensão,
a qual é facilmente mensurável pelos números, 330
participantes de 24 países, sendo 46% estrangeiros, e
120 trabalhos apresentados. Encerrando com a visita à
nova fábrica de papel do grupo Portucel Soporcel.
Conforme orçamentado e em face das especificidades
do local eleito para a realização do evento, o esforço financeiro foi significativamente superior ao registado

Gare do Oriente/Railway Station

em organizações anteriores semelhantes. Valeu-nos a
sensibilidade dos nossos Patrocinadores e Apoiantes,
que tornaram possível o resultado positivo do evento, o
que contribui para fortalecer o equilíbrio financeiro da
nossa Associação.
Este resultado não seria possível sem a participação
e colaboração de todos, desde os patrocinadores e
apoiantes aos participantes nas várias actividades desenvolvidas, quer no programa de conferências e programa social, quer na exposição.
Pelo facto a TECNICELPA agradece a todos pela sua
participação nos resultados obtidos, e, em especial à
RIADICYP, pela possibilidade da organização conjunta
do evento que se sagrou num sucesso para as duas organizações.

Centro Comercial
Vasco da Gama

Casino
2.ª Circular/Aeroporto
Av. Dom João II

Pavilhão de Portugal

Norte A1
Torre
Vasco da Gama

Alameda dos Oceanos

Ocienário

Rua do Bojador

Rio Tejo

Restaurante - Búfalo Grill

Pavilhão Atlântico

FIL - Centro de Reuniões / Convention Centre
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Visita à Nova Fábrica
do grupo Portucel Soporcel
Para finalizar o Encontro, que de acordo com a avaliação dos participantes, esteve acima das expectativas,
nada como um final em Grande, e foi, de facto, em
Grande, que terminámos este Encontro.
A possibilidade de visitar uma das maiores e tecnologicamente mais avançadas fábricas de papel do mundo,
levou a que tivéssemos o privilégio de registar mais um
recorde durante este evento. O número de participantes inscritos nesta visita foi o mais elevado de sempre.
Já na nova fábrica do grupo Portucel Soporcel, não
queremos deixar de salientar a irrepreensível organização na recepção e acolhimento dos participantes, a
excelência e competência dos guias designados para
acompanhamento dos diversos grupos, assim como o
exemplar estado de limpeza e arrumação das instalações e a grandiosidade dos equipamentos.
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No final da visita, os participantes foram conduzidos
para a Quinta dos Moinhos de S. Filipe – um magnífico
local perdido no meio da Serra da Arrábida com uma
deslumbrante vista sobre Setúbal, o Sado e a Península
de Tróia – onde nos foi servido um completo e delicioso
almoço.

Foi, de facto, em Grande! Ao gPS o nosso profundo
agradecimento.
Aos participantes que não puderam estar presentes na
visita, formulamos votos para que essa oportunidade
lhes seja proporcionada no futuro.

O último dia do XXI Encontro Tecnicelpa / VI Ciadicyp
terminou assim neste aprazível local.
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XXI Encontro TECNICELPA/
VI CIADICYP
A OPINIÃO DE HENRIQUE DOMINGUEZ

Só o facto de ter participado em todos os Encontros da Tecnicelpa justifica que me atreva a um
comentário pessoal acerca deste XXI Encontro
TECNICELPA/ VI CIADICYP.
Longe vai o ano de 1980 quando, em Viana do Castelo, reunimos pouco mais de 30 participantes...
como que ficamos muito felizes e entusiasmados!
Depois seguiram-se alguns outros Encontros memoráveis...
Em 1987 já a Tecnicelpa se abalançou a organizar
o EUCEPA SYMPOSIUM e em 2003 a Conferência
da EUCEPA.
Arrisco-me a afirmar que todos os Encontros foram momentos privilegiados de troca de experiências técnicas e de amigável convívio.
Acabou agora de celebrar-se o XXI Encontro TECNICELPA/VI CIADICYP
Não duvido que este Encontro ficará como uma
referência na história da Tecnicelpa.
Em plena crise da economia mundial reunir mais
de 280 participantes de 24 nacionalidades e
oriundos dos 5 Continentes é um sucesso de que
poucas Associações se poderão orgulhar. 43,3 %
de participação estrangeira!
Mas não é só a quantidade de participantes que é
relevante. É de notar a Qualidade dos mesmos.
38 % dos participantes eram oriundos de Universidades, Institutos ou Laboratórios de Investigação.
32,3 % dos participantes eram técnicos das Indústrias de Celulose e Papel.
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Sócio Fundador e Honorário da Tecnicelpa

E também os fornecedores de equipamentos e
produtos químicos não negaram o seu apoio. Foram 26,6 % a participar.
Ainda no campo das presenças foi-me muito grato
verificar que colegas e amigos já retirados da vida
activa não deixaram de participar.
A sua presença constitui um valor acrescentado
que muito nos orgulha.
Também para a visita à impar realização que é a
ATF inscreveram-se 80 % dos participantes! Não
recordo situação semelhante!
Porém, em minha opinião, há ainda outras realidades muito importantes a considerar:
Nunca nos Encontros da Tecnicelpa as comunicações apresentadas atingiram um nível técnico tão
elevado e uma tal variedade de temas.
O interesse despertado pelos trabalhos apresentados ficou bem patente nas presenças nas comunicações e nos diálogos que até se prolongaram
durante os convívios posteriores.
Imagino o trabalho da Comissão Técnica na leitura
e apreciação das comunicações.... E na escolha da
atribuição do Prémio Tecnicelpa...
Durante as “pausas café” foi muito reconfortante
assistir aos contactos entre participantes, ao convívio informal que se estabeleceu entre todos.
A visita aos diferentes “stands” foi interessante
para as entidades e/ou firmas presentes (independentemente dos cafés, bebidas ou petiscos propostos nalguns deles....)

OPINIÃO

Pelo que observei a organização do Encontro funcionou sem problemas e as inevitáveis “confusões”
que sempre acontecem nestes casos foram resolvidas de forma eficaz e simpática.
Para concluir (será que deveria ter começado por
aí?) tenho de referir a extraordinária presença da
nossa Presidente.
Ela conseguiu estar em toda a parte, atenta a tudo,
sempre eficaz e sorridente. Uma presença admirável.
O meu BEM HAJAM a todos os que nos proporcionaram estes momentos.
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Seis Razões Para Felicitar
a Tecnicelpa
A OPINIÃO DE CARLOS BRÁS

1

3

O XXI Encontro que decorreu no passado mês de
Outubro em Lisboa foi, mais uma vez, um excelente momento para o encontro, de facto, das pessoas
que desenvolvem uma actividade directa ou indirectamente relacionada com a Indústria de Pasta e
Papel em Portugal. Este evento periódico é único
no nosso sector e contribui de forma decisiva para
a manutenção de uma rede de contactos, que se
foi construindo e consolidando desde a fundação
da Tecnicelpa em 1980. Profissionais das várias
Empresas e das várias Universidades Portuguesas,
desde os mais antigos aos mais novos, encontram
na Tecnicelpa um espaço de diálogo, troca de
ideias e de confraternização, de forma salutar. É de
realçar a continuação deste bom espírito apesar
das mudanças profundas verificadas nos últimos
anos nas empresas portuguesas de pasta e papel.

O XXI Encontro teve a participação de muitos jovens, que hoje exercem a sua actividade, quer na
indústria, quer nas universidades e institutos, aí
contribuindo para que este sector, hoje ainda mais
importante para o País do que no passado, seja
um sector de futuro. Isto só prova que a Tecnicelpa tem grande capacidade de regeneração e que
a Pasta e Papel em Portugal está na vanguarda,
aliás como sempre esteve, apesar da sua menor visibilidade no passado. Os Encontros da Tecnicelpa
são um espaço privilegiado para cativar os jovens
para este sector, trazendo a sua criatividade e até
irreverência, no sentido da descoberta de novos
paradigmas que sejam um factor de progresso
continuo e sustentável, com base numa matériaprima renovável, como é a madeira.

2
O XXI Encontro foi desta vez organizado em conjunto com a RIADICYP, Rede Iberoamaericana de
Investigação em Celulose e Papel, que em simultâneo organizou o seu VI Congresso. Foi uma ideia
e oportunidade muito felizes, na medida em que
trouxe para este Encontro uma contribuição bastante positiva da investigação universitária numa
área do globo em que a pasta e o papel são também actividades económicas de grande importância. Esta experiência deverá ser considerada como
a rampa para o lançamento de mais organizações
conjuntas no futuro, trazendo para o espaço da
Tecnicelpa uma dimensão mais global, o que só
poderá ser benéfico para uma melhor interacção
entre diferentes realidades, melhorando e diversificando o conhecimento de todos.
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4
O XXI Encontro teve um nível científico elevado,
com “papers” de vários autores e várias nacionalidades. Os Encontros da Tecnicelpa são um bom
palco para que os técnicos das indústrias, os investigadores universitários e de outras instituições de
investigação e os próprios fazedores de tecnologia, como é o caso dos fornecedores, apresentem
os seus trabalhos e as suas novidades. O trabalho
de selecção, trazendo para as sessões técnicas os
melhores, foi mais uma vez bem conseguido pela
Comissão Científica do Encontro, a qual é composta por um vasto naipe de competentes avaliadores.
Temas de vanguarda como a biotecnologia e a biorefinaria tiveram o seu espaço dedicado, na linha
do que é hoje o potencial futuro da indústria de
pasta e papel, com novos produtos e novas soluções que enriqueçam a sua cadeia de valor.
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5
Congregou pessoas de vários países, progredindose na internacionalização da Tecnicelpa. Não é possível, nos dias de hoje, limitar o conhecimento a um
País. O conhecimento é, como tudo na actualidade,
global. As instituições e empresas Nacionais só têm
a lucrar com esta internacionalização, partilhando
experiências e saberes de outras latitudes. A competitividade baseia-se no conhecimento, mas principalmente no modo como cada um o sabe utilizar.
A Tecnicelpa pode assumir o papel de plataforma
de partilha deste conhecimento, incentivando a
produção Nacional, que por sua vez só terá a lucrar quando posta perante o que de melhor se faz
lá fora. O Prémio Tecnicelpa, face à cada vez maior
internacionalização dos Encontros, poderá ter que
ser revisto, dando-lhe um carácter mais global.

6
Finalmente foi mais uma vez organizado por uma
equipa de pessoas, que dedicaram e dedicam muito do seu tempo pessoal à Tecnicelpa sem outra
recompensa que não seja a da “missão cumprida”,
num espírito de missão já pouco usual nos nossos
tempos. Directa e indirectamente a Tecnicelpa e
os seus Encontros Nacionais continuam a dar uma
contribuição muito forte para o sector nacional
da pasta e papel, e isto só continua a ser possível
pela motivação extra de um conjunto de jovens
quadros da indústria e das universidades portuguesas. Por isso não é demais aplaudir o trabalho
da Comissão Organizadora deste acontecimento
conjunto TECNICELPA / RIADICYP, e da sua Comissão Científica.
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Ponto de vista para
Tecnicelpa - Portugal:
Competitividade
em celulose e papel
A OPINIÃO DE CELSO FOELKEL

A indústria brasileira de celulose de mercado é
muito competitiva, graças à qualidade de seus produtos, ao baixo custo das madeiras das florestas
plantadas de eucalipto e à capacidade de distribuição dos produtos que desenvolveu a nível global.
Já a indústria portuguesa de fabricação de papéis
gráficos e para cópias também mostra notável
competitividade em função de ter produtos excepcionais em qualidade pelas características das
fibras do Eucalyptus globulus, pela alta competência tecnológica e pela proximidade dos mercados
europeus, grandes demandantes desses produtos.
Ambas souberam muito bem desenvolver estratégias focando suas vantagens competitivas.
O sector de celulose e papel vem gradualmente
modificando sua distribuição geográfica frente às
vantagens comparativas e competitivas que algumas regiões e empresas desfrutam. Uma indústria
de polpas de mercado e de papéis, que durante dezenas de anos esteve fortemente concentrada no
Hemisfério Norte (Europa, América do Norte e Japão), vem aos poucos perdendo importância para
regiões em forte crescimento no Hemisfério Sul e
para os países denominados pela sigla BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China). Essa mudança tem suas
razões associadas às performances das empresas
de celulose de mercado e de fabricação de papel
nessas regiões de recente emergência papeleira,
além de outras vantagens sistémicas que essas regiões conseguiram resolver, tais como legislação,
licenciamentos, imagem, política monetária, financiamentos, infra-estrutura e logística, burocracia,
solidez política e financeira, etc.
Entretanto, em qualquer que seja o país, a grande
força motriz de crescimento desse sector e de suas
empresas sempre será a competência em se desempenhar bem no que são os fatores-chaves de
competitividade setorial. Qualquer empresa do
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sector de papel e celulose para ser competitiva
precisa estar performando pelo menos acima da
média global de produção para o produto que fabrica. No caso da celulose de mercado e de grande
parte dos papéis comoditizados, os fatores-chaves
de competitividade são claramente conhecidos e
disputados. Dentre eles, destacam-se: custos unitários de fabricação (fixos e variáveis), qualidade
e performance do produto no cliente, produtividade e desempenho operacional, logística de distribuição, imagem empresarial, saúde ambiental e
saúde financeira. Quando uma empresa vai bem
nesses quesitos, ela rapidamente tende a crescer
e aumentar capacidade, ganhando com isso maior
participação nos mercados (“market share”). As
instituições financeiras e os investidores acompanham atentamente essas performances, inclusive
a operacional, pois isso tem reflexo imediato no
valor de suas acções nos mercados de capitais e
bolsas de valores.
Empresas vencedoras em nosso sector são aquelas
que conseguem associar boas e adequadas estratégias (eficácia) com gestão de suas operações (eficiência). Elas conseguem com sucesso seleccionar
as estratégias (escolha das coisas a fazer), assim
como ter eficiência nas operações (fazer muito
bem as coisas eleitas). Alcançada essa integração
estratégia/gestão, conseguem agregar mais valor do que os competidores e passam a actuar no
mundo do mais (crescimento, desenvolvimento,
sucessos) e não no mundo do menos (batalha diária pela sobrevivência e sobressaltos constantes).
Entretanto, a verdadeira competitividade empresarial não depende somente da empresa, mas também
do país e da região onde está localizado o negócio
em questão. Já se foi o tempo em que uma empresa conseguia ser vencedora explorando os recursos
naturais locais e situada em região miserável, pobre e
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sem infra-estrutura para atender a felicidade de
seus trabalhadores. Agora, a empresa depende da
competência do país ou da região em ser parceiro
na inovação, educação, infra-estrutura, segurança
financeira, etc., etc.
A globalização da economia tem forçado as empresas a serem cada vez mais competitivas. Isso
porque elas precisam hoje competir não apenas
no exterior, pela exportação de seus produtos;
como também em seus próprios mercados regionais (que podem livremente importar produtos de
fora se forem melhores e/ou de menores preços).
Os grandes expertos da administração afirmam
que uma empresa para ser competitiva precisa
actuar nas seguintes áreas estratégicas: gestão e
estratégia; integração e optimização dos processos produtivos; fortalecimento e desenvolvimento
de agregados industriais dentro de sua rede de
valor; monitoramento do seu desempenho em relação aos concorrentes directos (“benchmarking”)
e mesmo em relação aos produtos alternativos
disponíveis no mercado; estímulo à capacidade de
inovação e criatividade, especialmente nos aspectos tecnológicos e mercadológicos.
Empresas pouco competitivas são facilmente reconhecidas porque: não possuem estratégias e planejamentos consistentes; atuam de forma atabalhoada em diversos ramos e mercados, “atirando a
esmo para ver se atingem algo, mesmo sem saber
o que”; têm cultura empresarial mista e variada entre seus gestores; não conseguem o envolvimento
e a integração de sua equipe na busca das metas
e desafios estratégicos, nem tampouco para atingimento das mínimas melhorias contínuas requeridas; não mostram crescimento (empresas com
problemas não mostram sinais de obras e construções - ficam estáticas no tempo); possuem baixos

índices de produtividade; possuem desempenho
tecnológico, empresarial e mercadológico inadequados; não têm credibilidade nos fóruns onde atuam.
Dessa forma, tanto a selecção de suas opções estratégicas bem como a competência em operar e
gerenciar correctamente os seus processos são coisas vitais para o sucesso competitivo das empresas do sector de celulose e papel. Para que possam
identificar seu nível de competitividade, elas precisam ter adequados e continuados mecanismos
de monitoramento de seus indicadores chaves de
performance ou desempenho. Esse desempenho
acima da média, ou mesmo excepcional, deve ser
buscado em todas as áreas da empresa: produção,
materiais, comercialização, tecnologia, financeira,
ambiental, florestal, etc. Evidentemente, sem uma
eficiente integração das mesmas e sem um rumo
em relação aos indicadores de desempenho, fica
muito difícil nos dias de hoje para se fazer uma
gestão vencedora.
Existem definitivamente muitas palavras importantes associadas a bons resultados empresariais. Para
cada uma delas a empresa deve ter indicadores
que permitam monitorar e avaliar em que situação
ela performa. Vejam de uma forma simples onde
isso deve estar focado pela simples menção de palavras e frases: produção, preço, custos, margens
de contribuição por produto, estoques, mercados,
capital de giro, lucro, resultados, clientes, qualidade, produtividade, melhorias contínuas, boas práticas, tecnologia, informação, conhecimento, experiência, capacitação, recursos e matérias-primas,
processos vitais, logística, estratégias, visão, foco,
planejamento, organização, agregação de valor, eficiência operacional, flexibilidade, “timing” (tempo
de resposta), processo decisório, escala de produção, riscos, desperdícios, ameaças, oportunidades,
marca, imagem, gente/pessoas, ecoeficiência, etc.
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Ponto de vista para Tecnicelpa - Portugal:
Competitividade em celulose e papel
CONTINUAÇÃO DA OPINIÃO DE CELSO FOELKEL
Como praticamente todas as empresas brasileiras
e portuguesas líderes nesse sector estão certificadas pelas normas das séries ISO para sistemas
de gestão da qualidade e do meio ambiente, todas
desenvolveram seus indicadores vitais (ou não tão
vitais) para monitoramento de seus sistemas produtivos. Com isso, podem não apenas checar suas
performances, mas também estabelecer comparações com seus pares e eventualmente, com seus
competidores.
A competitividade do sector de papel e celulose
de eucalipto depende fundamentalmente dos seguintes itens: produtividade florestal; custo da
madeira e das fibras celulósicas; custo unitário de
produção; custo caixa do produto; custo e disponibilidade de capital; efectividade no uso do capital;
modernização das fábricas; tecnologia estado-daarte; expansão de capacidade e aumento de escala
produtiva; “market share” ou domínio de fatia do
mercado; saúde e conformidade legal; saúde financeira (gestão do caixa e do capital a ser despendido); EBTIDA; saúde e conformidade ambiental;
eficácia nas estratégias; eficiência nas operações;
produtividade na linha de produção; qualidade
dos produtos; competências vitais na empresa; logística de distribuição; relacionamento e cooperação com clientes; inovação e pesquisa e desenvolvimento; criação de valor para a empresa e para o
consumidor; portfólio de produtos, etc.
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Para todos esses factores, as empresas necessitam
ter desempenhos exemplares. Felizmente, é o que
se tem observado em nossas empresas líderes do
sector em Portugal e no Brasil. Há muita competência técnica, associada à gestão empresarial e
mercadológica. Entretanto, isso não pode de forma
alguma ser considerado o suficiente. Sempre teremos mais demandas por inovação tecnológica e de
melhores práticas, mais qualidade e competência
e principalmente, mais motivação e comprometimento das pessoas. Afinal, as empresas nada mais
são do que o resultado das acções individuais e colectivas de sua gente, sempre seu maior património - apesar desse discurso nem sempre estar de
acordo com as acções dos gestores. Algo também
a merecer uma maior reflexão por todos nós.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS TÉCNICOS
DAS INDÚSTRIAS DE CELULOSE E PAPEL

30 anos da Tecnicelpa
Conhecer o passado,
compreender o presente,
para perspectivar o futuro.

É comum aparecer de forma recorrente a máxima: conhecer o passado, compreender o presente, para perspectivar o futuro.

impedindo que sigamos o nosso caminho, mas lembranças que nos remetam ao futuro, reafirmando e
aprofundando a nossa própria identidade.

Com efeito, é através dos factos vividos que vamos
construindo a nossa identidade individual e social, que
nos permite que assumamos os papéis que nos cabem
enquanto membros de uma família, de uma equipa de
trabalho, de uma comunidade, de uma associação.

Lembranças que passamos para o texto seguinte, visando dar a conhecer melhor como foi constituída a
Tecnicelpa e como desenvolveu a sua actividade ao
longo de 30 anos. Texto que é fruto da experiência do
facto vivido, sentindo-o e implicando um envolvimento
emocional que nos liga a outras pessoas e nos levou à
partilha de objectivos e projectos comuns.

Lembranças que não nos devem acorrentar ao passado,

Era uma vez...
Era uma vez um país que tinha uma riquíssima tradição
papeleira, mas os seus técnicos não se conheciam, não
conviviam entre si, não discutiam, sinceramente e com
abertura, os seus problemas. Até que, na década de 70,
alguma coisa ia mudando...
Cada vez mais os nossos técnicos aprofundavam os
seus conhecimentos deslocando-se ao exterior, onde
contactavam com novas tecnologias, com novos equipamentos e onde, por vezes, se encontravam com os
técnicos de outras fábricas portuguesas, com quem não
se encontravam em Portugal...
Um país com técnicos capazes, com iniciativa, com prestígio, mas sem uma associação que os congregasse, que
fosse um ponto de encontro e um fórum privilegiado
para a discussão dos seus problemas e para o suporte
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da sua formação profissional; esse ponto de encontro,
esse fórum, essa Associação Técnica, não existia!
Com efeito, durante a década de 70, começou a ser habitual a presença de técnicos portugueses das indústrias
de celulose e papel nos encontros que se desenrolavam
por toda a Europa, organizados por estruturas profissionais, que muito contribuíram para o desenvolvimento deste sector de actividade. Entre outros salientamos,
por serem os mais frequentados pelos técnicos portugueses, os da EUCEPA (recordamos o de 1972, em Budapeste, no qual foram apresentados, pela primeira vez,
trabalhos sobre a pasta de eucalipto), os de Grenoble,
organizados pela ATIP (a que alguns dos técnicos portugueses se encontravam muito ligados, por aí terem
feito a sua formação papeleira) e os do I.P.E. - Instituto Papelero Español (onde a presença portuguesa, por razões

de proximidade, era mais numerosa e, diga-se de passagem, sempre de grande qualidade).
Começou, assim, a germinar a ideia de concretizar, também em Portugal, uma associação deste tipo que fosse
capaz de congregar os técnicos do sector.
Na realidade, no panorama da indústria portuguesa,
nomeadamente no sector papeleiro, existiam alguns
preconceitos face ao convívio entre técnicos, sendo
muitas vezes, mal acolhidas visitas a fábricas concorrentes, pelo receio que pudessem revelar alguns “segredos” que, miticamente, traziam vantagens competitivas
a essas unidades industriais...
Diga-se, de passagem, que a maior parte dos segredos
estava nos livros e, sempre, a relação entre técnicos,
por maior amizade que os ligasse, nunca ultrapassou o
que seria deontologicamente aceitável!

Por essas razões, por que cada vez mais os técnicos se
encontravam nessas reuniões fora do país, de encontro
para encontro, a ideia ia sendo discutida, até que, no
final da década, em Salamanca, em mais um encontro
organizado pelo I.P.E., quatro técnicos portugueses de
boa cepa – o Alberto Vale Rêgo, o Augusto Góis, o Fernando Sobreira e o Henrique Dominguez – tomaram a
seu cargo a iniciativa de promover uma série de encontros com vista à criação, em Portugal, de uma associação técnico-profissional.
A tenacidade, a capacidade de mobilização e o prestígio
no sector destes quatro técnicos, foram decisivos para
o sucesso dos passos que se seguiram. Foram eles que
conseguiram congregar muitas boas vontades, que despertaram muitas capacidades adormecidas, que mostraram que era possível promover, em Portugal, uma
associação, pelo menos tão boa, como as melhores do
estrangeiro.

O nascimento da Tecnicelpa
Com efeito, foi notável o seu empenho; após algumas
reuniões em Coimbra, inicialmente no Café Pinto de
Ouro e depois na sede Regional da Ordem dos Engenheiros, organizaram o denominado Encontro de Tomar, para o qual foi preparado um documento-guia que
listava um conjunto de ideias-chave referentes a cada
um dos temas propostos para discussão:
• Objectivos. Esquema organizativo.
• Âmbito da Associação.
• Organização Geral. Modelo de funcionamento.
• Fontes de receita.
Estiveram presentes cerca de 40 técnicos do sector industrial da celulose e papel, que, durante os dias 8 e 9
de Março de 1980, discutiram, em grupos e em reunião
plenária, estes temas e, de acordo com as conclusões,
elegeram uma Comissão de redacção dos Estatutos e
baptizaram, aprovando uma proposta por mim apresentada, a nova Associação: a Tecnicelpa.
Por honrosa escolha dos colegas presentes fui eleito Presidente daquela Comissão, que apresentou o seu trabalho na Assembleia Constituinte da Associação, realizada
em Viana do Castelo em 15 de Junho de 1980, conjuntamente com a realização do 1º Encontro Nacional.

Foram, ambos, acontecimentos inolvidáveis: O Encontro, organizado de forma primorosa por uma Comissão
liderada pelo Armando Brochado, deixou marcas profundas no estreitamento de relações e aprofundamento
de amizades entre todos os técnicos presentes; recordamos a magistral conferência do Prof. Veiga Simão e
a recepção convívio que teve lugar no Paço de Anha,
em que todos os presentes foram distinguidos com as
maiores atenções. Era o começo – feito de forma brilhante – de uma série de convívios que viriam a criar a
“família” da celulose e papel...
A Assembleia Constituinte foi um momento de elevado
companheirismo e vibrante espírito associativo; uma
Mesa, constituída pelo Alberto Vale Rêgo, pelo Armando Brochado e por mim, dirigiu os trabalhos. Para além
da aprovação dos Estatutos, e consequente ratificação
do nome da associação, procedeu-se à eleição dos seus
primeiros Corpos Sociais, com uma lista proposta pelos iniciadores do projecto, Alberto Vale Rêgo, Augusto
Góis, Fernando Sobreira e Henrique Dominguez. Ficaram à frente dos destinos da Associação, nestes primeiros anos de vida (1980 – 1982):
•Presidente da Mesa da Assembleia Geral: Rui Ribeiro
•Presidente do Conselho Directivo: João José de Sá Nogueira
•Presidente do Conselho Fiscal: Luís Simão
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Os Presidentes da Mesa da Assembleia Geral
O Rui Ribeiro, que tanto marcou e prestigiou a Associação, manteve-se na Presidência da Mesa da Assembleia
Geral até 1996, data em que, por motivos profissionais
e de acordo com os estatutos, passou de sócio efectivo
a sócio aderente, sendo eleito Sócio Honorário da Associação.
Tive o privilégio de lhe suceder, tendo mantido esse lugar até 2005, após ter terminado a actividade industrial

no sector do papel. Nesse ano foi eleito Presidente da
Mesa da Assembleia Geral, o Alberto Vale Rêgo, tendo
desempenhado essa função até 2008, data em que foi
eleito o João Luís Pinho Ferreira, que ocupou o lugar
até 2010. Ambos terminaram os seus mandatos ao findarem a sua actividade industrial. Desde o ano corrente
tem a nossa Associação a honra de ver uma técnica de
grande prestígio como Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a Isolete Matos.

Os Presidentes do Conselho Fiscal
Na presidência do Conselho Fiscal, a Luís Simão sucederam Manuel Firmino da Costa, Paulo Sanches da Gama,
Luís Guedes, eu próprio, José Manuel Pedrosa, Dolores
Ferreira e Manuel Patrício, que seguiram, com rigor

empresarial, as contas de cada exercício, contribuindo
com o seu conselho, para uma gestão ao serviço dos
interesses da Associação e dos seus associados.

Os mandatos dos Presidentes do Conselho Directivo
O mandato dos primeiros corpos sociais foi de facto
aliciante, pois era preciso começar tudo pelo princípio.
Havia muita gente interessada na nova Associação, mas
era preciso formalizar a sua inscrição; havia muito entusiasmo, mas não havia dinheiro; havia muitas ideias,
mas era preciso concretizá-las.
Como primeiro Presidente do Conselho Directivo, eleito
para o mandato de 1980 a 1982, recordo ter sido o
tempo de formalização da constituição da Associação,
com o registo dos seus Estatutos.
Foi o tempo de inúmeras entrevistas com os gestores
das empresas produtoras, para que as inscrevessem
como sócios colectivos efectivos, permitindo – graças
à sua compreensão do papel que a Associação poderia
vir a ter – o necessário suporte financeiro da Tecnicelpa, mediante o pagamento de uma quota anual em função das quantidades produzidas de pasta e/ou papel.
Foi a instituição de delegados da Direcção nas várias
Empresas, tendo em vista a formalização da inscrição
dos potenciais associados efectivos individuais.
Foram os contactos com os fornecedores de equipamento e de serviços para que se inscrevessem como
sócios aderentes.
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Foi, principalmente, tempo de muita simpatia para com
a nova Associação, o que nos permitiu lançar, sem custos, as primeiras acções de formação, sendo de destacar as patrocinadas pelas Embaixadas da Suécia e da
Finlândia.
Mas também foi tempo de iniciarmos os primeiros contactos com vista à criação de cursos de celulose e papel
no ensino superior e universitário.
Para divulgarmos a actividade da Tecnicelpa, foi lançado, ainda de periodicidade irregular, o Boletim Informativo.
Foi o tempo do II Encontro Nacional em Tróia e Setúbal,
já com o figurino a que nos habituaríamos no futuro:
- Sessões Técnicas
- A 1ª Expocelpa
- O Programa Social,
com Comissão Organizadora autónoma e a que os grandes fornecedores corresponderam, de forma meritória,
com os seus patrocínios, e a sua presença, o que viria
a ser uma constante ao longo de todos estes 30 anos,
como logo comprovámos com a organização do III Encontro Nacional da Figueira de Foz em 1982.

Foi finalmente o tempo de iniciarmos os contactos
com as associações estrangeiras nossas congéneres e
de sermos parte activa na Comissão Organizadora do
Congresso Latino-Americano, o que se traduziu numa
numerosa participação portuguesa em Torremolinos.
Seguiu-se o mandato de 1982 a 1988 do Ângelo Loureiro. No plano externo, foi caracterizado, por um lado,
pelo estreitamento de relações com as associações técnicas estrangeiras, de que salientamos a ABTCP (Brasil),
a APPITA (Itália), a TAPPI (Estados Unidos da América)
e a Associação Técnica da África do Sul. Por outro, foi
tempo de uma maior interligação com o IPE e com a
própria EUCEPA, coroado com a realização em Lisboa,
em 1987, do Simpósio da Eucepa sobre utilização de
energia na indústria de celulose e papel. Era, de facto,
a concessão da “carta de alforria” à nossa Associação,
em termos de reconhecimento externo da sua dinâmica
e capacidade.

Foi consolidada essa imagem com a realização dos encontros nacionais de Viana do Castelo em 1989, no Estoril em 1990, em Setúbal em 1991 e, na Figueira da
Foz em 1992.
Por sua iniciativa, foram revistos os Estatutos na Assembleia Geral de Abril de 1989, donde resultou a criação do Conselho Consultivo.
Para agilizar e apoiar o funcionamento do Conselho Directivo foi criada a Delegação de Lisboa, primeiro na
Rua Tomás Ribeiro e depois no Centro Helen Keller.

No plano interno, e para além da consolidação do Boletim Informativo, foi tempo da Tecnicelpa ter a sua 1ª
sede autónoma, um Gabinete na Rua Diogo de Arruda,
em Tomar. Recordo que até então “vivia” por empréstimo na casa do sócio fundador Augusto Góis.

Foi, então, possível dar regularidade à saída dos Boletins Informativos e ao arquivo organizado das marcas
de água, trabalho que marcou definitivamente, e de
forma muito positiva, este mandato. Foi um trabalho
realizado em colaboração com o GIMA - Grupo de Investigação das Marcas de Água, com investigação na
Torre do Tombo, Alcobaça e Évora, entre outros locais,
tendo sido publicado, em 1990, um Boletim Informativo dedicado exclusivamente às marcas de água. De
salientar o trabalho de ligação efectuado nesse sentido
pelo Manuel Alegre Ribeiro, Vice-Presidente desse Conselho Directivo.

Foi criada a Comissão de Admissão de Sócios, tanto
mais necessário quanto maior era o número de candidatos que procuravam inscrever-se na Associação.

Trata-se de um acervo de capital importância para a história da fabricação de papel em Portugal que, fazemos
votos, possa ser editado em livro em futuro próximo.

Iniciaram-se os contactos com o Instituto Politécnico
de Tomar e com a Universidade da Beira Interior, o
que levaria a dar uma nova importância aos Encontros
Nacionais de Tomar (1985) e da Covilhã (1988), que
completavam a série brilhante de Encontros realizados
neste mandato (Aveiro em 1983, Espinho em 84, Lisboa em 86 e Figueira da Foz em 87).

De salientar, ainda, a publicação, em colaboração com a
APAI - Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial,
de duas separatas – “A Indústria do Papel na Perspectiva
da Arqueologia Industrial” e “A Fábrica Real de Papel de
Vizela”, distribuídas no Encontro de Setúbal de 1991.

Era a importância decisiva dada à formação, traduzida
na apresentação da linha base de formação do sector
da celulose e papel ao grupo de trabalho do Ministério
da Indústria e na realização de um Seminário sobre o
controlo e gestão da produção.
Era, enfim, a tradução da sua importância mediante a
concessão do Tempo da Antena da RTP.
Em 1988 iniciava-se o mandato do João Vinagre que se
prolongaria até 1992; a parada era alta, dado o prestígio então alcançado pela Tecnicelpa.

Neste mandato ainda a referir a consolidação financeira da Associação.
De 1992 a 1994 foi Presidente do Conselho Directivo
o Carlos Vieira.
Foi um mandato fortemente caracterizado pela aposta
nas acções específicas de formação, para além da realização do Encontro Nacional de Torres Novas, em 1993.
Mediante um acordo assinado no mandato anterior entre a Tecnicelpa, a Imprensa Nacional/Casa da Moeda e a
Universidade Católica Portuguesa, concretizou-se a execução de um projecto editorial muito interessante, que se
traduziu na publicação das melhores teses apresentadas
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no Curso Complementar das Ciências da Informação da
Universidade Católica; recordamos as duas obras publicadas e oferecidas aos nossos associados:

desenvolvida na promoção do aperfeiçoamento técnico-profissional e científico dos seus associados
Em 2001 tem lugar o XVIII Encontro na Figueira da Foz.

- Rádio Renascença: Os trabalhos e os dias,
- A Censura à Imprensa.
Foi ainda decidido a inscrição da Tecnicelpa como sócio colectivo do IPH - International Association of Paper Historians, confirmando-se o apoio à realização do
Congresso do IPH em 1998, em Portugal.
Seguiu-se o mandato do Fernando Antunes Rosa de
1994 a 1998. Na linha do seu antecessor continuou a
privilegiar a organização de seminários, conseguindo
a proeza de os promover com uma periodicidade semestral, para além de ter sido organizado, em 1996, o
Encontro de Aveiro.
Foi neste mandato que foi encerrada a Delegação de
Lisboa e se mudou para uma nova Sede, mais espaçosa,
na Rua de Infantaria Quinze, em Tomar. Isto permitiu
dar início à reorganização administrativa dos serviços
da Associação e estabelecer as bases para o recrutamento do seu Secretário-geral, que se viria a concretizar já no mandato seguinte.
Mandato seguinte, iniciado em 1998 e que se manteve
até 2006, com o Conselho Directivo com a liderança do
Carlos Brás. Foi quem, ouvido o Conselho Consultivo,
decidiu pela nomeação do Augusto Góis, como Secretário-geral da Associação.
Um longo e eficiente mandato, que consolidou e reestruturou a Associação, com vista à sua sustentabilidade
futura. Procedeu à aquisição da sede própria e lançou
a página “Tecnicelpa.com”, com vista a uma maior difusão das actividades.
Depois do Encontro Nacional da Covilhã, ainda em
1998, continuou a desenvolver bastante interessantes
acções de formação, uma das quais pelo seu ineditismo e actualidade nessa época, queremos aqui realçar: a
formação e a qualificação dos recursos humanos.
Em 2000 organiza o XVII Encontro Nacional em Viana
do Castelo, onde se comemoram os 20 anos de actividade da Tecnicelpa. Nesse mesmo ano, a concretização do
processo do Estatuto de Utilidade Pública para a Tecnicelpa, que se veio a obter a 19 de Julho, reconhecendo
– conforme o despacho ministerial – o mérito na acção

32 / NOTÍCIAS DA
30
36
DO TECNICELPA
SECTOR

O relacionamento externo foi intensificado, sendo de
salientar a eleição, em 2002, do associado Ângelo Loureiro, para, em representação da Tecnicelpa, assumir
o lugar de Presidente da Eucepa. Na continuação da
acção desenvolvida junto desta entidade, foi em 2003
organizada a 28ª Conferência da Eucepa em Lisboa.
Nesse mesmo ano foi estabelecido o protocolo de colaboração com a ABTCP, a organização brasileira nossa
congénere. E as actividades formativas conheceram um
novo passo extremamente importante com a realização,
em 2004, do 1º Curso na Universidade Católica para
sócios da Tecnicelpa, ao mesmo tempo que se estabelecia um calendário anual de outras acções de formação.
No ano seguinte, teve lugar, em Tomar, o XIX Encontro
Nacional, pela primeira vez numa organização exclusiva
da Associação; simultaneamente, teve lugar a 1ª edição
do Prémio Tecnicelpa. Esta iniciativa, que continua a
realizar-se periodicamente, tem como objectivo central
estimular a produção de trabalhos de índole técnica e
científica, criando uma maior dinâmica na interacção
Universidades/Empresas e, simultaneamente dar maior
visibilidade ao trabalho desenvolvido por jovens quadros nestas instituições.
Ainda neste mandato, de referir o aperfeiçoamento do site
da Tecnicelpa, como forma de rentabilizar a sua utilização
como principal meio de comunicação com os sócios.
De 2007 a 2008 assumiu as funções de Presidente o
Paulo Barata. Teve uma actividade norteada na divulgação do que melhor se faz em Portugal, nas Universidades e nas Empresas, respectivamente a nível do
trabalho científico e de investigação tecnológica e no
fomento de parcerias entre aquelas entidades. Neste
sentido o lançamento da Newsletter Digest para divulgação dos trabalhos de investigação e a renovação da
Folha Informativa.
Com a mesma visão a realização do XX Encontro Nacional, em Tomar, sob o tema da Competitividade e Novos
Desafios.
Em 2008 passou a desempenhar o lugar de Presidente
da Tecnicelpa, a Cidália Torre Abreu, cujo mandato se

tem caracterizado por uma forte aposta na formação,
como contributo para que as empresas do sector possam tornar-se mais criativas, mais competitivas e, consequentemente, mais rentáveis.
Assim, houve uma reformulação da Folha Informativa,
que passou a ter um tema específico em cada edição e foi
posto em prática um intenso programa de actividades

formativas, obedecendo a um plano anual antecipadamente divulgado pelos associados.
De salientar a realização recente do XXI Encontro Nacional realizado em simultâneo com o VI Congresso
Iberoamericano de Investigação em Celulose e Papel,
numa organização conjunta coma a RIADICYP, Red Iberoamericana de Investigación en Celulosa y Papel.

Os Encontros Nacionais e a Expocelpa;
as acções de formação
Mas será injusto não referir, que se estes técnicos têm
sido a face mais visível da Tecnicelpa, outros muitos
mais, integrando os Corpos Sociais e as Comissões Organizadoras dos Encontros Nacionais e a organização
das muitas acções de formação que têm decorrido ao
longo destes anos, têm dado também um contributo
relevante à Associação, muito contribuindo para o seu
prestígio, dinamismo e implantação.
Os Encontros Nacionais têm promovido não só uma
melhor compreensão dos temas técnicos ligados à floresta, à celulose, ao papel e ao cartão, às artes gráficas
e à transformação, etc., mas também uma mais forte
ligação e conhecimento entre todos os técnicos, o que
muito tem contribuído para o desenvolvimento da indústria em Portugal.
Simultaneamente com os Encontros, tem sempre decorrido uma exposição de materiais, equipamentos e

matérias-primas – a Expocelpa – que tem sido decisiva
num maior conhecimento e numa maior ligação entre
fornecedores e clientes, tendente à formação de verdadeiras parcerias.
Mas também têm tido uma importância significativa as
acções temáticas concretizadas e que têm constituído
momentos muito importantes, quer na formação dos
técnicos, quer, de forma extremamente louvável, na
homenagem aos que têm contribuído, com a sua dedicação e capacidade de inovação, para a realidade que
hoje constitui, no nosso país, a indústria de celulose e
papel. De salientar a evocação feita a todos os que contribuíram para a produção de pasta de eucalipto e para
a sua utilização na fabricação de papéis, com grandes
vantagens competitivas em relação à concorrência estrangeira.

A presença na EUCEPA
Como testemunho do prestígio que a Tecnicelpa granjeou além fronteiras, é de focar o facto de ter sido incumbida da organização do Simpósio Eucepa sobre
utilização de energia na indústria de celulose e papel,
realizado em Lisboa de 19 a 22 de Outubro de 1987 e
posteriormente de outra grande organização, desta vez
em 2003, que, decorreu sob o tema “Sustainable Development for the Pulp and Paper Industry”
Uma palavra para enaltecer o trabalho desenvolvido
nesta ligação da nossa Associação à EUCEPA – Comité Européen de Liaison Pour la Celulose et le Papier,
primeiro pelo Luís Bernardo Rolo e, mais tarde, pelo
Ângelo Loureiro, que muito dignificaram a Tecnicelpa,

junto das congéneres estrangeiras.
A EUCEPA foi fundada em 1952, como uma associação
profissional compreendendo 14 associações técnicas
nacionais da Europa directamente ligadas às indústrias
do cluster da floresta, uma das quais a Tecnicelpa.
De salientar que, em 2002, em representação da Tecnicelpa, o Ângelo Loureiro foi eleito Presidente desta
organização internacional, como reconhecimento pelas
várias associações europeias do trabalho que este vinha desenvolvendo desde que assegurava a ligação à
EUCEPA.
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O seu mandato nesta importante organização internacional foi marcado pela alteração do seu modo de actuação, reflectindo o fenómeno da globalização e respondendo a uma análise custo/benefício que correspondeu
aos interesses dos seus associados, quer associações
mais fortes, quer mais fracas. Assim, e de acordo com

um documento aprovado em 2003 – “Futuro da EUCEPA” – a associação passou a ter uma organização
“em rede” com o envolvimento de todos as associações
membros na sua gestão, o que se traduziu numa actividade mais eficiente e com menores custos de funcionamento.

A ligação Indústria/Escola
Finalmente uma referência à muito significativa acção
que a Tecnicelpa tem desenvolvido com vista à promoção de uma cada vez maior ligação Indústria-Escola.
Quer através de pareceres, quer do empenhamento
pessoal de alguns dos seus dirigentes e associados, tem
sido desenvolvida uma grande cooperação com alguns
dos mais importantes pólos do ensino superior e universitário, tendo vindo igualmente a crescer, de forma
assinalável, a colaboração e a presença de muitos dos
seus Professores nas organizações da Tecnicelpa, inclusive integrando os seus Corpos Sociais e as Comissões
Organizadoras dos Encontros Nacionais e de várias acções formativas.

A recente organização conjunta da Tecnicelpa e da RIADICYP (Red Iberoamericana de Investigación en Celulosa y Papel) dos XXI Encontro Nacional da Tecnicelpa e
VI Congresso Iberoamericano de Investigação em Celulose e Papel – CIADICYP 2010, possibilitou, para além
da apresentação de muitos trabalhos de elevado nível
científico e tecnológico, reunir um grande número de
cientistas, produtores, técnicos e empresas fornecedoras de diferentes partes do globo, que trabalham na área
da Floresta, Pasta e Papel. Foi, na realidade, um excelente corolário de todo o trabalho desenvolvido pela Tecnicelpa para uma maior colaboração e o estabelecimento
de parcerias entre as empresas e as universidades.

O Conselho Consultivo
Pelo meio de toda esta actividade, e como resultado da
revisão dos estatutos efectuada na Assembleia Geral de
1 de Abril de 1989, foi criado o Conselho Consultivo
que é, actualmente, constituído pelos quatro primeiros
sócios fundadores – Alberto Vale Rêgo, Augusto Góis,
Fernando Sobreira e Henrique Dominguez – e pelos exPresidentes do Conselho Directivo, João José de Sá Nogueira, Ângelo Loureiro, João Vinagre, Carlos Vieira,

Antunes Rosa, Carlos Brás e Paulo Barata, sendo seu
Presidente, desde a sua primeira reunião, um dos grandes obreiros destes 30 anos de actividade da Tecnicelpa, o Augusto Góis. Com a sua experiência, este Conselho Consultivo tem prestado o maior apoio aos vários
Conselhos Directivos, nos momentos mais decisivos da
vida da Tecnicelpa.

Os Sócios Honorários
Mas momentos altos da sua vida têm sido aqueles em
que a Associação tem prestado a sua homenagem aos
técnicos que maior contributo têm dado ao nosso sector de actividade. Com efeito é de destacar a atribuição
da categoria de Sócio Honorário a uma brilhante plêiade de técnicos, que muito têm honrado a Indústria, a
Associação e o País.
No V Encontro Nacional de Espinho, em 1984, foi nomeado, a título póstumo, essa grande figura do papel,
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que foi o sócio nº 27 – Manuel Firmino da Costa.
No IX Encontro da Covilhã, em 1988, foram nomeados
os seguintes sócios
• Nº 21 – Joaquim José Arocha (Matrena)
• Nº 22 – Joaquim Garcia (Matrena)
• Nº 28 – Manuel Rosa Fortunato
(Fábrica de Papel de Gois / Mecânica Exacta)
• Nº 42 – Manuel dos Santos Ferreira Pais (Papéis Inapa)

• Nº 66 – Roberto Soares Alves
(Fábrica de Papel A Conquistadora)
• Nº 68 – José Eduardo Abreu Pereira
(Fábrica de Papel A Conquistadora)
• Nº108 – António Rodrigues (Matos & Rodrigues)
Foi uma homenagem a homens dedicados, com mais de
40 anos de actividade na indústria papeleira, grandes
competências na sua manufactura e exemplos a seguir
pelos técnicos das novas gerações.
Em 1990, durante o XI Encontro Nacional do Estoril,
pelos relevantes e prestimosos serviços prestados à
Tecnicelpa e à Indústria de Celulose e Papel, foi atribuída a categoria de Sócios Honorários aos associados:
• Nº 25 – Luís Tavares Dias Simão (Renova)
• Nº 34 – Júlio Manuel Ferreira Lopes (Papéis Inapa)
• Nº 166 – Luís Gonzaga Bernardo Rolo (Soporcel)
Na mesma Assembleia Geral, e pelos importantes trabalhos desenvolvidos, foi aprovado um voto de reconhecimento público, aos engenheiros:
• Ernesto Góis
• Joaquim Von Hafe

Eram a floresta, a investigação, a pasta, o papel de escrita e impressão e o papel “tissue”, homenageados nos
seus melhores mestres.
Mais tarde, em 1996, durante o XV Encontro de Aveiro e coincidindo com a sua passagem de sócio efectivo
a sócio aderente, deixando, por força dos estatutos, a
Presidência da Mesa da Assembleia Geral, foi eleito Sócio Honorário, o sócio nº 123, Rui Ribeiro, a quem a
Tecnicelpa muito deve do seu prestígio e implantação.
Em 2000, no XVII Encontro Nacional de Viana do Castelo, em que foi comemorado o 20º aniversário da Tecnicelpa, quis a Associação prestar a sua homenagem aos
sócios que mais contribuíram para a sua fundação. Para
isso, na Assembleia Geral então realizada, por proposta conjunta da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho
Consultivo, do Conselho Directivo e do Conselho Fiscal,
foi votada a nomeação para Sócios Honorários dos primeiros quatro sócios fundadores, Alberto Vale Rego, Augusto Góis, Fernando Sobreira e Henrique Domiguez.
No ano de 2006, na Assembleia Geral, tive a grande
honra de também ser eleito Sócio Honorário.

os quais foram ratificados como Sócios Honorários em
1999.

Uma história com futuro...
Ao assinalarmos os 30 anos da Tecnicelpa, prestamos a
nossa homenagem aos que foram os grandes motores da
fundação da Associação e manifestamos o nosso agradecimento a todos que contribuíram para a sua gestão
e concretização das suas actividades. Formulamos votos para que continuem, no futuro, a aparecer técnicos
disponíveis e com capacidade para concretizar os seus
grandes objectivos e a saibam fazer evoluir, respeitando
a sua cultura, de modo a adaptá-la aos novos desafios e
às novas realidades do nosso sector industrial.

Um especial apelo aos jovens técnicos para que assumam ser continuadores desta memória, aceitando serem construtores activos, dedicados e generosos do
futuro da nossa Associação
Sócios que assumam, com gosto, essa bela história que
foi, é e será a TECNICELPA!
João José de Sá Nogueira
Novembro 2010
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João José de Sá Nogueira

Curriculum Vitae
Nasceu em Leiria em 21 de Março de 1938.

Licenciado em Engenharia Químico-Industrial pelo
Instituto Superior Técnico.
De entre os cursos de formação e de pós-graduação frequentados, são de referir o “Programa de Alta Direcção
de Empresas” (PADE) da AESE/Universidade de Navarra
e o “Global Competitivity Program for the Paper Industry” realizado no Japão pela London Business School.
Possui o Curso de Formação de Formadores do IEFP.
Actualmente é
• Director Executivo
da Fundação Infantil Ronald McDonald e
• Director Editorial
da revista “Pasta e Papel”.
• Presidente da Mesa da Assembleia Geral
da Associação GRACE
Anteriormente, desenvolveu toda a sua actividade papeleira no Grupo Inapa.
Entrando para os seus quadros em 1966, acompanhou
então a elaboração do projecto e a montagem da sua Fábrica de Papel, simultaneamente com a realização de estágios na indústria de celulose e papel em Portugal e no
Estrangeiro. Após o arranque da Fábrica em Setúbal em
1969, desempenhou sucessivamente as funções de Chefe
do Laboratório e do Controlo da Qualidade, Chefe e Director de Produção, Sub-Director Geral e Director Fabril.
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Em 1981 coordenou a equipa da Inapa que fabricou,
pela primeira vez na Europa e de forma consistente, papéis
de impressão offset e de escrita com uma composição
fibrosa de 100% de pasta ao sulfato branqueada de eucalipto.
Em 1988 foi eleito Administrador de Papéis Inapa (a
Empresa que, nessa data, aglutinou as operações industriais da Inapa e da Parel) cargo que exerceu até final
de Março de 2000, quando foi alterada a titularidade
accionista da Empresa. Neste período de tempo teve
a seu cargo os pelouros Industrial, Planeamento e Desenvolvimento, Certificação de Qualidade e Ambiental
e Formação. Foi Responsável pelo Centro de Formação
Inapa, entidade acreditada pelo INOFOR.
De 2000 a 2004 foi Administrador da Fernandes Converting – Transformação de Papel, S.A., a empresa industrial do Grupo Papelaria Fernandes.
Sócio nº 20 da TECNICELPA, foi um dos participantes
nas reuniões de Coimbra e de Tomar que estiveram na
origem da sua constituição. No denominado Encontro
de Tomar de 8 e 9 de Março de 1980, para além de ter
sido o autor da proposta com o nome da futura associação – Tecnicelpa – foi eleito Presidente da Comissão
de Redacção dos Estatutos, cujo trabalho foi apresentado na Assembleia Constituinte, realizada em Viana do
Castelo em 15 de Junho de 1980, conjuntamente com
a realização do 1º. Encontro Nacional.

Nessa Assembleia – onde foram aprovados os Estatutos
e votados os primeiros Corpos Sociais da Tecnicelpa
– foi eleito Presidente do Conselho Directivo para o
mandato de 1980/1982.
Durante este exercício foram registados os Estatutos,
tiveram lugar os Encontros Nacionais de Setúbal e da
Figueira da Foz, iniciaram-se as primeiras acções de
formação e foi lançado o Boletim Informativo.
Integrou a Comissão Organizadora do II Congresso Latino-Americano de Celulose e Papel (Torremolinos).

Desde 1989 é membro do Conselho Consultivo da
Tecnicelpa.
De 1990 a 1996 foi Presidente do Conselho Fiscal.
De 1996 até 2005, desempenhou o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Em 1991 presidiu à Comissão Organizadora do XII Encontro Nacional, realizado em Setúbal.
Moderou várias acções de formação e seminários organizados pela Tecnicelpa, nomeadamente “Desafios de
uma Geração na Indústria de Pasta e Papel” em 1997,
“As Fibras Portuguesas e a Fabricação de Papel” em
1998, “As Indústrias de Pasta e Papel e a Protecção
Ambiental” em 1999 e “Formação e Qualificação nas
Indústrias de Pasta e Papel” em 2000. Foi o autor do
texto e o coordenador da sessão comemorativa dos 20
anos da Tecnicelpa e de homenagem aos quatro primeiros

sócios fundadores, realizada em 2000, por ocasião do
Encontro Nacional de Viana do Castelo.
Foi Presidente da Mesa da Assembleia Geral da CELPA
– Associação da Indústria Papeleira e da FAPEL – Associação Portuguesa dos Fabricantes de Papel e Cartão,
tendo igualmente feito parte da Direcção destas duas
Associações Empresariais do nosso Sector.
Foi Coordenador do Núcleo Sectorial de Fabricantes
de Envelopes da APIGRAF – Associação Portuguesa das
Indústrias Gráficas, de Comunicação Visual e Transformadoras do Papel.
Paralelamente à sua actividade no sector industrial da
pasta e do papel, tem um vasto envolvimento na comunidade e no sector associativo, quer em representação
empresarial, quer a título individual, nomeadamente no
desempenho das seguintes funções:
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AERSET –
Associação Empresarial da Região de Setúbal, da APSS
– Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, da
CAIPA – Comissão da Associação Industrial Portuguesa para o Ambiente, do Club Setubalense, da LAITAU
– Associação para a Preservação e Dinamização do Património Naval e Cultural do Rio Sado e da Liga dos
Amigos do Hospital de S. Bernardo.
Presidente da Direcção da CAIPA – Comissão da Associação Industrial Portuguesa para o Ambiente e da
Associação GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial, associações de que foi fundador.
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Como Presidente da CAIPA mediou as conversações
que levaram à assinatura, em 1988, do 1º ContratoPrograma para a redução gradual da carga poluente
para um sector industrial, assinado pelas Secretaria de
Estado do Ambiente e Recursos Naturais, Secretaria de
Estado da Indústria e ACEL – Associação das Empresas
de Celulose e Papel.
Presidente do Conselho Fiscal da Academia de Música
e Belas Artes Luísa Todi, da F.A. Caiado – Indústrias de
Produtos Alimentares, S.A. e do GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial.
Membro do Conselho Editorial da “Sem Mais Revista”.
Autor de artigos e conferências em Portugal e no Estrangeiro.
Membro do Júri do Guia Exame para a Responsabilidade Social das Empresas em 2002, 2003, 2004 e 2005
e do Troféu de Responsabilidade Social da IFE - International Faculty for Executives em 2009 e 2010.
Tem, ainda, integrado vários organismos institucionais
e comissões especializadas:
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• Comissão Nacional do Ano Europeu do Ambiente.
• Conselho Económico, Social e Cultural da Associação
Industrial Portuguesa.
• Assembleia do Instituto Politécnico de Setúbal.
• Conselhos Consultivos do Instituto Sócrates da
Universidade Autónoma e da Escola Superior de
Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal.
• Conselho Geral da AQUA – Associação de Qualidade
Ambiental.
• Comissões Técnicas e de Normalização da CELPA,
da FAPEL e da CIP – Confederação da Indústria
Portuguesa
• Comissão do Ambiente da AERSET – Associação
Empresarial da Região de Setúbal
• GIPES – Grupo de Intervenção para a Protecção
do Estuário do Sado
• Grupo de Debate e Acompanhamento do Plano
Municipal do Ambiente de Setúbal
• Comissão Científica das “Conferências de Setúbal”
• “Conselho do Concelho” de Setúbal.
Entre outras distinções honoríficas, é Comendador da
Ordem de Mérito Industrial e Agrícola (Classe de Mérito Industrial) e Medalha de Honra da Cidade de Setúbal.
Sócio Honorário da Tecnicelpa, do GRACE, da Liga dos
Amigos do Hospital de S. Bernardo e do Rotary Club de
Setúbal.
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Universidade vai ter laboratório
de eficiência energética
A Universidade de Aveiro e a Galp Energia vão constituir
um laboratório de eficiência energética na UA que vai
permitir à Universidade a criação de um núcleo de inovação e desenvolvimento (I&D) em áreas como a simulação dinâmica de edifícios, segundo um acordo ontem
assinado entre o reitor da UA, Manuel Assunção, e o presidente da Galp Energia, Manuel Ferreira de Oliveira.
“Será um laboratório virtual, uma mesa de competências, sem custos”, assinalou o presidente da Galp Energia, salientando que o reforço da colaboração entre a
UA e a empresa com vista à melhoria da eficiência energética do Campus universitário aveirense tem em vista
o diagnóstico energético e da qualidade do ar interior,
implementação de uma metodologia de gestão enérgica
que permita atingir padrões de eficiência alinhados com
as melhores práticas de “campus universitários” de referência e a proposta de medidas de melhoria de eficiência energética com a redução de consumos e de custos.

Para Manuel Ferreira de Oliveira, trata-se de um projecto
que se pode tornar ex-libris e será promovido como modelo em grandes empresas portuguesas e espanholas.
Segundo o reitor da UA - estabelecimento de ensino superior que tem uma factura energética a rondar os
750 mil euros anuais - o programa de eficiência energética “não é um princípio, nem é o fim, decorre naturalmente da filosofia e da prática de desenvolvimento
da UA”. “A ele se seguirão outras acções”, salientou.
Fonte: Jornal de Notícias
6 de Novembro 2010

Governo aumenta tarifa da biomassa
O Governo aprovou um decreto para estimular a produção de energia de biomassa florestal, cuja energia produzida passará a ter um coeficiente de remuneração de
9,6 em vez dos actuais 8,2. Significa isto que, para as
centrais de potência superior a 5 MW a tarifa sobe de
107,5 euros por MW/h para 118,3 euros por MW/h.
No caso de as centrais com potência inferior a 5 MW,
a remuneração passa de 109,5 euros por MW/h para
120,2 euros por MW/h.
Para beneficiarem deste incentivo, as centrais dedicadas a biomassa florestal devem cumprir determinados
deveres, nomeadamente a organização de sistemas de
registos de dados que permitam avaliar, auditar e fiscalizar a tipologia da biomassa consumida na central,
bem como a elaboração de um plano de acção visando a
sustentabilidade a prazo do aprovisionamento das centrais e a coordenação dos programas de manutenção
das centrais com o operador da rede de transporte.

A aplicação deste incentivo fica dependente, em especial, da entrada em exploração das centrais, até final de
2013 ou 2014, em casos especiais.
A Associação dos Produtores de Energia e Biomassa
(APEB) congratula-se com a decisão do Governo e sublinha que foi o seu trabalho que colocou o tema da
biomassa na agenda política. Paulo Preto dos Santos,
secretário-geral da associação, sublinha que esta actualização era «absolutamente necessária, sendo que os
valores agora estipulados, face à situação actual, são
aceitáveis».
Ainda assim, o responsável lembra que os valores praticados em Portugal continuam a estar abaixo dos valores praticados no resto da Europa, nomeadamente na
vizinha Espanha.
fonte: ambienteonline
12 de Novembro 2010
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Indústria papeleira é a 3.ª
maior exportadora de Portugal
A indústria de base florestal é a terceira maior exportadora do país e, apesar da crise, há três anos consecutivos que tem vindo a reforçar o seu peso nos mercados estrangeiros, anunciou hoje a papeleira Portucel
Soporcel.

Neste sentido, a reflexão sobre a biodiversidade e o capital natural por parte dos agentes políticos, económicos e sociais, constitui hoje um dos vectores fundamentais para uma “estratégia de sucesso” empresarial neste
sector, salientou.

“As exportações da indústria papeleira [que gere quase 6 por cento da floresta portuguesa] representaram
10,6%, até Agosto, no total das vendas efectuadas por
Portugal ao exterior, face a igual período de 2009, ocupando o terceiro lugar como maior exportador do país”,
disse hoje à agência Lusa o presidente executivo do
grupo Portucel Soporcel, José Honório.

Neste Ano Internacional da Biodiversidade (2010),
a conservação dos valores naturais e a sua gestão na
óptica da valorização económica e ambiental, constitui
“um activo” a não esquecer, disse o especialista internacional Pavan Sukhdev, que chamou também a atenção
dos governos, empresas e de outros agentes da sociedade, para que reconheçam o ecossistema como sendo
fundamental para um desenvolvimento económico sustentado e criador de novos empregos.

O gestor da papeleira, que falava à margem do seminário internacional “Biodiversidade, um valor com futuro”,
que hoje se realiza em Lisboa, garantiu que o peso do
sector se tem vindo a reforçar, tendo passado de 9,9%
em 2009 para 10,6% até Agosto deste ano, em relação
ao total das exportações portuguesas.
“Esta é uma tendência que se tem vindo a acentuar nos
últimos três anos, apesar da situação financeira difícil
por que passa Portugal”, disse José Honório, sublinhando que o modelo de negócio da indústria papeleira tem
de assentar, cada vez mais, no respeito pela qualidade
ambiental e pela responsabilidade social.

“O Produto Interno Bruto (PIB) não captura o ecossistema como valor quantificável, mas nós sabemos que
sem ele não há uma estratégia empresarial de desenvolvimento sustentado”, disse Pavan Sukhdev, que lidera o projecto Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade.
“Os benefícios naturais não podem ser esquecidos e
têm de ser equacionados, em simultâneo, com o capital
humano”, concluiu
Fonte: Jornal Oje
5 de Novembro 2010
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A TECNICELPA na ABTCP
TAPPI 2010 - 43º Congresso
e Exposição Internacional
de Celulose e Papel
Por FAUSTO MEIRELES
Sócio nº I - 38

S. Paulo, Brasil, 4 a 6 de Outubro de 2010
Em 1988, tive a oportunidade de assistir ao 21º Congresso - Exposição da ABTCP, já lá vão 22 anos e grandes alterações se verificaram a nível mundial, no sector
de celulose e papel. O Brasil é uma das maiores potências mundiais do sector, especialmente ao nível da
celulose e isso ficou bem patente pelas diferenças que
viemos encontrar, duas dezenas de anos volvidos.

Tentarei partilhar convosco o que foi a nossa presença
neste 43º Congresso ABTCP – TAPPI e 2010 ABTCP
TISSUE (1º Simpósio Latino Americano de Tissue), que
decorreu em paralelo, de 4 a 6 de Outubro, no Transamérica Expo Center, em S. Paulo, e contou com a presença de 12 mil visitantes, de 25 países, na exposição e
cerca de 800 profissionais qualificados no congresso.

Quando pensei em estar presente, este ano, no 43º Congresso - Exposição da ABTCP - TAPPI, consultei, para
efeitos de inscrição, a TECNICELPA, na pessoa do nosso
amigo e companheiro de longa data, Augusto Góis que,
com a solicitude de sempre, fez chegar ao Conselho Directivo a nossa pretensão. Para surpresa nossa e dada
a impossibilidade de estar presente algum dos seus
membros, foi-me solicitada a honrosa representação da
TECNICELPA neste evento, que aceitamos com muito
reconhecimento.

A apresentação de temas bem estruturados, em painéis
com oradores de reconhecido mérito profissional e valor científico, tornaram este congresso um dos mais importantes realizados este ano, a nível mundial.

Num país onde tudo é enorme e o crescimento económico uma realidade, não é de espantar que este 43º
congresso da ABTCP fosse, mais uma vez, um retumbante sucesso de uma das maiores associações a nível
mundial do sector da celulose e papel.

Dizer que o Brasil é uma das maiores potências na produção de celulose e caminha, a passos largos, para ocupar lugar semelhante na produção de papel, será uma
constatação. Segundo o que nos foi dado a ouvir, o Brasil deverá contar com dez (10) novas fábricas, até meados de 2020, não sendo por isso de admirar que 167
expositores de diversos países, tivessem marcado presença, neste importante certame, o que permitiu o estabelecimento de contactos empenhados, o que confirma
o interesse do sector na busca de novas tecnologias e
intercâmbio de conhecimentos, neste que é o maior
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evento de celulose e papel em toda a América Latina,
como afirmou o presidente da ABTCP, Lairton Leonardi,
na sessão de abertura. Referiu ainda o presidente da
ABTCP a aposta na realização do 1º Simpósio Latino
Americano de Tissue, em paralelo com o tradicional
congresso, já que este segmento de mercado está em
franca expansão e receberá grande parte dos investimentos previstos para os próximos anos. Tivemos a
oportunidade de assistir a algumas das sessões deste
simpósio e podemos afirmar, sem dificuldade, que ficamos rendidos à excelência dos intervenientes.
Um dos destaques da programação técnica do ABTCP
- TAPPI 2010, foi sem dúvida a mesa redonda que apresentou os resultados da Consolidação dos Inventários
de Carbono, das empresas do sector, trabalho que foi
realizado pela ABTCP em parceria com a Fábrica Éthica. Este estudo mostra que a indústria de celulose e
papel resgata, pelo menos, dez vezes mais CO2 do que
o total que emite em toda a cadeia de produção e distribuição.

Das associações congéneres presentes, para além da
TAPPI, será de referir a francesa ATIP, representada
pelo seu presidente Luc Lanat, e a nossa TECNICELPA,
representada por este associado.
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A parte social não foi descurada e, logo no primeiro dia,
o presidente da ABTCP ofereceu um jantar aos representantes das congéneres, o que permitiu uma sempre
útil e interessante troca de informações.
Mas, a grande manifestação social decorreu no Jantar
de Gala, durante o qual foram distribuídos os prémios
“Destaque do Sector”, que premeiam as empresas que
mais se destacaram durante o ano. Algumas das empresas distinguidas são bem conhecidas de todos nós.
De referir a dinâmica impressionante do sector da celulose e papel, no Brasil, e o papel desempenhado pela
ABTCP, cuja direcção, apoiada por um leque de colaboradores dedicados e extremamente profissionais, são a
imagem do próprio sector.

Este ano, a ABTCP teve como associação parceira a
TAPPI que, pela voz do seu presidente Larry Montague, destacou o excelente nível dos debates e trabalhos
apresentados, assim como as notáveis inovações tecnológicas expostas.

Finalmente, aproveitamos para publicamente agradecer à ABTCP toda a atenção que nos dispensaram e a
simpatia transbordante que sempre revelaram e à TECNICELPA, a honrosa distinção de me terem nomeado
seu representante, neste importante evento.

De realçar o número de expositores presentes e a grandiosidade de alguns dos stands.

Para terminar, dizer que a próxima ABTCP terá lugar
em S. Paulo, de 3 a 5 de Outubro de 2011.
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Grupo Portucel Soporcel assinala
o Ano Internacional da Biodiversidade
com uma conferência em Lisboa
No Ano Internacional da Biodiversidade, o grupo Portucel Soporcel organizou um Seminário, sob o tema “Biodiversidade, um Valor com Futuro”, que reuniu alguns dos melhores especialistas nacionais e internacionais na temática
da Conservação da Biodiversidade.

Este evento que decorreu no passado dia 5 de Novembro, no Hotel Ritz em Lisboa, visou debater a conservação dos valores naturais e a sua gestão numa óptica de
valorização económica, social e ambiental, um assunto
da maior importância para a sociedade em geral.
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O objectivo principal desta iniciativa prendeu-se com
a sensibilização para o valor e importância que a Conservação da Biodiversidade tem para o País e para as
indústrias de base florestal, em particular.

A sessão de abertura contou com a presença do Minis-tro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas,
Prof. Dr. António Serrano, que felicitou o Grupo por esta relevante iniciativa.

O Presidente da Comissão Executiva, Dr. José Honório, deu as Boas Vindas a todos os participantes e leu a
mensagem do Presidente do Conselho de Administração, Senhor Queiroz Pereira, dada a sua impossibilidade de estar presente no evento. Salientam-se algumas
das palavras dirigidas à audiência:

“… O presente Seminário integra-se no convencimento da Portucel que importa, nas nossas actividades em
geral, e numa indústria como a nossa, em particular,
respeitar os direitos das gerações futuras e valorizar,
cada vez mais, os elementos naturais. E esses direitos
e essa valorização têm de radicar no conhecimento. É
para isso que aqui estamos. Para partilhar experiências e aprender com os outros.”

NOTÍCIAS DO SECTOR / 51

Os vários oradores presentes no seminário - Pavan Sukhdev (leader da iniciativa The Economics of Ecosystems
and Biodiversity, co-patrocinado pelas Nações Unidas
e pela União Europeia), Shulamit Alony (International
Union for Conservation of Nature), Nathalie Balan (Sair
da Casca) e Henrique Pereira dos Santos (consultor) -,

colocaram a tónica na preservação ambiental e conservação da biodiversidade como factores indissociáveis
de uma sociedade responsável e sustentável. O debate
envolveu temas tão diversos como o valor económico
dos ecossistemas, a partilha de benefícios ambientais e
a educação ambiental.

Houve ainda lugar para duas mesas redondas. Uma com
representantes das empresas com trabalho na área da
protecção da Biodiversidade: Paula Guimarães (grupo
Portucel Soporcel) e Alexandra Silva (Secil), Luís Neves
Silva (WWF Mediterrâneo), Susana Fonseca (Quercus)
e Alfredo Cunhal (Herdade do Freixo do Meio) e outra

com representantes da iniciativa “Business and Biodiversity” (B&B) em Portugal: Tito Rosa (Instituto da
Conservação da Natureza e da Biodiversidade), António Mexia (EDP), Vasco de Mello (Brisa) e José Honório
(grupo Portucel Soporcel).

52 / NOTÍCIAS DO SECTOR

Estes espaços de debate, dinamizados por jornalistas
experientes (Ricardo Garcia do jornal Público e Manuel
Menezes da RTP, respectivamente), deram uma imagem real do trabalho feito em matéria de conservação
da biodiversidade por empresas, organismos públicos e
ONG’s ambientais em Portugal.

A sessão de encerramento foi assegurada pelo Secretário de Estado do Ambiente, Prof. Dr. Humberto Rosa,
que salientou o facto de Portugal estar a acompanhar,
de forma proactiva, o importante trabalho realizado a
nível internacional no âmbito da Conservação da Biodiversidade congratulando-se com o papel determinante
levado a cabo por empresas como o grupo Portucel Soporcel.
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MUSEU DO PAPEL

Workshop A Biodiversidade
e a Indústria do Papel
Integrado na 2.ª edição da “Semana Aberta” que decorreu, no Museu do Papel, entre 25 e 31 de Outubro de
2010 - Ano Internacional da Biodiversidade -, realizouse no dia 27, com o apoio do grupo Portucel Soporcel,
um workshop subordinado ao tema “A Biodiversidade e
a Indústria do Papel”.
A directora do museu iniciou esta reflexão com um percurso pelos momentos mais marcantes da História do
Papel, desde a sua invenção na China até aos nossos
dias, destacando, ao longo dos séculos, os momentos
referencias a nível de inovação técnica e de recurso a
matérias-primas alternativas às tradicionais.
Sem deixar de referir que, nem sempre, a nobre arte de
fazer papel teve um diálogo pacífico com a natureza e
as questões da biodiversidade, quer a nível de utilização da água quer no respeitante ao recurso e gestão de
matérias-primas, salientou a nova atitude das papeleiras portuguesas e do seu esforço na construção de uma
sociedade sustentável, contribuindo com boas práticas,
para uma economia europeia baseada na conservação
da biodiversidade.
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Esta nova atitude, decorrente de uma gestão florestal
sustentável, foi explorada pelo Eng. Nuno Rico, em
representação da Sra Eng. Paula Guimarães do grupo
Portucel Soporcel.
Com cerca de 120 mil hectares de floresta na sua maioria certificada por sistemas internacionalmente reconhecidos, como o FSC e PEFC, o grupo desenvolve uma
estratégia de conservação que, partindo da avaliação
e classificação de valores naturais e de zonas com interesse para a conservação, tem vindo a implementar
e monotorizar, acções de gestão, enriquecimento ou
reposição das funções dos locais com interesse para a
conservação.
Com a realização deste workshop, e junto de um público maioritariamente constituído por professores,
técnicos e fabricantes de papel, o Museu do Papel demonstrou que, mais do que um espaço de preservação
de memórias da História do Papel, constitui também
um espaço de debate de novos conceitos e novas práticas em torno das grandes questões da actualidade da
Indústria Papeleira.

A Comissão Organizadora agradece o apoio dos patrocinadores, apoiantes,
expositores e anunciantes, bem como a presença dos conferencistas, autores
e demais participantes.
Um especial agradecimento é devido à Comissão Cientíﬁca pelo seu
importante papel na avaliação dos muitos trabalhos que foram submetidos.
Por último, a Comissão Organizadora expressa a sua gratidão a todos
quantos tornaram possível esta conferência, através do seu esforço,
empenho, colaboração e ideias.
A todos os nosso mais sentido “Bem-hajam”!
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