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Editorial
PEDRO MATOS SILVA
Presidente do Conselho Diretivo

Do analógico para o digital e, de volta para o analógico.
Tal como aconteceu com outras tecnologias disruptivas
do passado, o surgimento da internet nos anos 90, lançou os negócios numa nova era de desenvolvimento.
Não só pelo impacto direto que causou nos processos das
organizações e nas suas metodologias de trabalho, não
só pelas inúmeras novas oportunidades que abriu e que
espalhou por todos os cantos do Globo, mas muito também pelo “novo homem” que emergiu no contexto de
maior e mais fácil contacto com inovação e tecnologia.
São muitos os chavões utilizados para descrever ao
longo dos tempos, uma evolução que nos levou desde
a produção por trabalho manual baseada na criatividade e capacidade individual, passando pela maquinação
como forma de (re)produção em massa e de divisão de
tarefas, avançando depois para a era digital com a automação do trabalho e, finalmente, para o atual cenário
de produção inteligente que, fazendo uso do poder de
geração e capacidade de tratamento de dados, alimenta
algoritmos que se modificam e adaptam continuamente
de forma a maximizarem resultados.
Onde caberá a intervenção humana nestes novos ecossistemas produtivos deste presente-futuro? Como se
adaptará a nossa indústria a estas novas oportunidades?
Seguramente que o negócio vai conservar as suas características fundamentais de contínuo cálculo e instinto na previsão do futuro, com vista à sobrevivência
e à geração de excedente. Por isso vai incorporar todas
as ferramentas que estiverem ao seu alcance para maximizar a geração de riqueza, mais cedo do que tarde.
Prevê-se que a intervenção humana vá ganhar uma
importância acrescida na componente criativa e de inovação, abrindo novas perspetivas aos mais qualificados,
aos mais bem preparados tecnicamente para lidar com
tecnologia, e com maior iniciativa e empreendedorismo.
Vai em sentido contrário requisitar menos atuação indiferenciada e deixar uma interrogação sobre a forma
como a sociedade se adaptará a esta mudança.
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Esta reflexão, surge pelo interesse que este assunto me
tem gerado, pela importância que tem para a nossa indústria, mas também por ter sido confrontado recentemente com os resultados de um estudo sobre as características e ambições da geração que constitui hoje 32% da
nossa população empregada em Portugal: os Millennials.
Esta geração, que vai lidar ao longo das suas carreiras
com esta “nova” revolução industrial, ambiciona acima
de tudo o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.
No campo profissional quer ser exposta a novas oportunidades e experiências, sendo que apenas um terço
admite querer manter-se mais do que 5 anos na mesma
organização. Mas vai mais longe: mais de metade considera que a flexibilidade da relação de trabalho é fundamental, nomeando o trabalho à distância, os horários
adaptáveis e a utilização de dispositivos móveis como
alavancas de produtividade.
Aparentemente há um casamento entre as necessidades da nova era industrial e da geração que a irá suportar. A forma como a nossa indústria vai viver com estas
duas realidades é para mim mais incerta. Até hoje suportamos as nossas atividades, em partes semelhantes
em importância de desenvolvimento tecnológico e de
conhecimento técnico. Investimos muito na captação
de talento, na formação e transmissão do conhecimento
e na sua retenção nas organizações. Na gestão do fator
humano, esta nova realidade que se avizinha levantará
desafios que certamente saberemos responder adequadamente, mas que exigirão muita reflexão, mais analógica que digital.
Uma última palavra para um lamento. É muito triste reconhecer o fecho de uma das grandes referências nacionais na produção de papel, uma escola profissional e de
vida e, o impacto que o mesmo terá para muitas famílias
que a ela estavam ligadas.
Saudações e boa leitura.

EDITORIAL
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CURSO TECNICELPA - UBI

“Introdução ao processo de produção
de pasta” e visita à CELTEJO
Covilhã 7, 8 e 9 de junho

Formação em sala no CFIUTE

O grupo

Decorreu no início de junho, mais uma edição do curso
de “Introdução ao processo de produção de Pasta”, organizado pela Tecnicelpa em colaboração com a Universidade da Beira Interior. Foi até esta data a edição deste curso
mais participada, quase atingindo as quatro dezenas de
formandos, os que nos alegra e muito orgulha, pelo prestigio já alcançado por este curso e esta organização.
Voltamos a ter uma parceria entre professores da UBI e
técnicos reconhecidamente experientes das indústrias,
que nos brindam com a mestria dos seus conhecimentos e sabedoria.
Foi possível ao longo destes três dias em sala, a apresentação de todas as fases do processo produtivo, com
oportunidades de troca de conversas, dúvidas e curiosidades impares sobre a pasta e a sua tecnologia. A visita
aos laboratórios do departamento, é igualmente um momento muito aguardado, uma vez que se encontra muito bem equipado para ensaios do setor da pasta e papel.

Visita técnica à Celtejo

A culminar a cereja no topo do bolo, a visita à CELTEJO,
fábrica de pasta em V.V. Ródão pertencente ao grupo
ALTRI, brilhantemente guiada e explicada, pelo Eng.
João Martins, a quem dirigimos os nossos agradecimentos por todo o apoio.
As nossas felicitações a todos os participantes e agradecimentos aos professores, técnicos formadores e anfitriões
na Celtejo. A Tecnicelpa e a formação estão de parabéns!

04

info tecnicelpa 52

Sala de controlo na Celtejo
NOTÍCIAS DA TECNICELPA

Reunião EU CE PA em Verona
com a participação da Tecnicelpa

Vítor Lucas (Tecnicelpa), Barry Read (PITA); Mateja Mesl (ICP), Yvonne Gross
(Austro Papier); Marina Asp (SPCI), Massimo Ramuni (Assocarta) e Antti Lindqvist (PI)

VITOR LUCAS
Sócio n.º 1084
A Tecnicelpa esteve representada na reunião da EUCEPA
realizada em Verona em Abril deste ano.
A EUCEPA (European Liaison Committee for Pulp and
Paper) foi fundada em 1956 com os seguintes objetivos:
1- Promover e desenvolver o conhecimento técnico
e cientifico nas áreas de produção de pasta e papel;
2- Organizar encontros profissionais na forma de
conferências e simpósios;
3- Estabelecer contactos internacionais entre
organizações do sector da pasta e papel.
A EUCEPA congrega representantes das associações de
empresas e de técnicos dos seguintes países: Reino Unido, Suécia, Finlândia, Eslovénia, Austria, Itália, Portugal,
Noruega, França, Republica Checa e Alemanha. A associação reúne cerca de duas vezes ao ano com o objetivo
de juntar o máximo de representantes de cada um dos
países por forma a decidir algumas das atividades promovidas pela associação e coordenar as agendas das atividades das associações dos vários países representados.

1- Foram definidas as regras para concessão de uma
bolsa de estágio para estudantes de um dos países
membros da EUCEPA;
2- Listadas as atividades de formação que estão a ser
desenvolvidas por cada um dos membros – foi tomado
como bom exemplo as atividades que estão a ser
desenvolvidas pela Tecnicelpa;
3- Foi definido o modelo para reformulação do Website
onde irão constar as atividades dos membros;
4- Cada uma das associações representadas apresentou
as atividades que estão a ser desenvolvidas e de que
forma é que poderão existir sinergias com as outras
associações;
5- Foi analisado o Relatório do Strategy Workshop da
EUCEPA e foram listados os eventos internacionais
relevantes para o sector de pasta e papel;
6- A reunião também incluiu uma visita a uma Escola
Secundária (Istituto Salesiano) onde os alunos têm
possibilidade de escolher uma formação prática muito
orientada para a industria do papel – esta formação é
patrocinada pelas empresas produtoras de papel e é um
bom exemplo de preparação de jovens para o sector.

Nesta reunião foram desenvolvidos os seguintes aspetos:
info tecnicelpa 52
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SEMINÁRIO

com patrocínio

“Indústria 4.0”

ANTÓNIO ESTUDANTE OLIVEIRA
Sócio n.º 745
Mais um excelente Seminário organizado pela TECNICELPA, desta vez o tema foi a “Industry 4.0 in pulp and
paper”
Na atual conjuntura internacional é crucial elevar o
nível tecnológico das nossas empresas. É fundamental
que a indústria da pasta e papel use todas as ferramentas que tem ao seu dispor para continuar competitiva a
nível internacional.
Muito se fala neste tema que de modo geral, tem como
objetivo o uso das novas ferramentas tecnológicas ao
serviço das empresas, para que estas otimizem os seus
processos internos e externos de forma a tirar o melhor
partido dos investimentos realizados.
Fomos recebidos, como sempre, de forma exemplar.
A abertura do seminário esteve a cargo do Presidente
da Tecnicelpa Engº. Pedro Miguel Costa Matos Silva, que
depois de uma breve introdução ao tema nos apresentou uma empresa com mais de 160 anos de história na
indústria – ANDRITZ.
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Ainda antes do tema ver a luz do dia como a quarta revolução industrial já a Andritz apostava na tecnologia existente para resolver e otimizar problemas e processos em
fábricas de celulose. O caminho já percorrido por esta
companhia posiciona-a na linha da frente neste tema da
industria 4.0 com soluções já maduras e testadas.
Os temas debatidos durante a manhã foram a “Automation yesterday – today – METRIS” apresentado por
Gerhard Schiefer (Chief Automation Officer) e “Digitalization in Pulp and Paper” apresentado por Jari Kapanen
(Director Digitalization).
As apresentações foram separadas por um Coffee break
servido no magnífico jardim do Hotel Lusitano.
Se no primeiro tema ficou evidente que, com os novos
“Smart sensors” bem como os que ainda estão em desenvolvimento, associada a uma automação mais precisa e
potente proporciona uma nova forma de percecionar os
atuais processos. A segunda apresentação com a informação recolhida por esta nova infraestrutura em toda a
cadeia produtiva permite criar novos “laços de controlo”
NOTÍCIAS DA TECNICELPA

Presidente da Tecnicelpa - Pedro M. Silva

O almoço no restaurante CAPRIOLA

Gerhard Schiefer

Daniel Schuck

interligando todos os players desde fornecedores até ao
consumidor final passando por todo o processo produtivo. Conseguindo assim, e trabalhando de forma colaborativa, potenciar resultados para toda a cadeia de valor.
Seguiu-se o almoço reconfortante.

Com o seminário num contínuo crescente, só faltava
trazer o futuro “longínquo” para o nosso seminário.

Se a parte da manhã o seminário tinha sido muito proveitoso, as espectativas para a parte da tarde estavam
altas para perceber como é que se passa dos conceitos
para o terreno.
Na reabertura dos trabalhos fomos brindados com a
apresentação do Daniel Schuck (Director OPP) sobre o
tema “Optimization of Process Performance & Industry
4.0 - Success cases”. Uma apresentação feita de forma
muito clara e emotiva por quem sabe da “poda” fazendo
a analogia a enologia Ribatejana. Com a apresentação
de casos tão claros e evidentes até os mais sépticos na
alargada plateia ficaram entusiasmados com o potencial
destas novas ferramentas e da sua relevância para o desempenho das nossas companhias.
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Este papel ficou a cargo de Gerhard Schiefer (Chief Automation Officer) e de Christoph Sedminek (Director
Automation) ao apresentarem o tópico “Augmented
reality” colocando a cereja no topo do bolo. Mostraramnos a aplicação prática e ao vivo de que ferramentas
“futuristas” oriundas da área dos jogos, como óculos de
realidade virtual, ou mesmo como ferramentas já tradicionais como os nossos smartphones, podem e já estão a
ser utilizados em aplicações práticas para nos ajudarem
nas tarefas diárias na indústria.
Assim foi mais um excelente seminário, sobre um tema
de estrema importância e atualidade para industria da
pasta e papel com a qualidade de que só a Tecnicelpa nos
pode garantir.
Obrigado Tecnicelpa.

NOTÍCIAS DA TECNICELPA
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Américo Loureiro, Carlos Reinoso, M.ª José Santos, António Marques da Silva, Augusto Góis

XII Congresso Internacional
História do Papel na Península Ibérica

MANUEL DELGADO
Sócio n.º 636

Tecnicelpa apoia
Congresso História do Papel
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Organizado pela Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira, em parceria com a Associación Hispánica de
Historiadores del Papel, o XII Congresso Internacional História do Papel na Península Ibérica realizou-se
pela primeira vez no nosso país. De entre os temas em
análise, destaque para a História do papel em Portugal,
importância das marcas de água, papel hispano-árabe,
papel ibérico na América Latina, arqueologia industrial
do papel e conservação e restauro de papel. O encontro
teve lugar nos dias 28, 29 e 30 junho, na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, para o qual a Tecnicelpa
teve a honra de ser convidada e de se fazer representar.

presença portuguesa de realce, que permitiu alargar
o âmbito geográfico da História do Papel à Península
Ibérica. A História do Papel em Portugal, remonta a 1411
(Moinho do Papel de Leiria), mas foi a partir do início
do século XVIII que a arte de fazer papel se consolidou
em diferentes regiões do país, nomeadamente em Santa
Maria da Feira, Lousã e Tomar. Tendo em conta a tardia
industrialização, ainda se conservam vivos muitos vestígios do passado, como é exemplo o Museu do Papel Terras
de Santa Maria inaugurado em 2001, construído sobre
dois moinhos papeleiros do início do século XIX que funcionaram até há muito poucos anos.

Neste XII Congresso de sucesso reconhecido pelos cerca de 160 participantes oriundos de vários países e uma

O Congresso foi dirigido, fundamentalmente, a investigadores da História do Papel, arquivistas, bibliotecários,
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fabricantes de papel, conservadores e restauradores de
papel e a todos os interessados no estudo do papel nas
suas mais diversas vertentes.
Foram momentos saudáveis de convívio e confraternização com a numerosa família papeleira – internacional
– num primoroso espaço, com especiais características
para o efeito desejado.
Logo durante a receção, facilmente nos apercebemos da
destreza, simpatia e urbanismo, reveladas pelo escol de
colaboradoras que, em cada ação, surpreendiam pela extrema eficácia.
Tais características, verdadeiramente notáveis, vieram a
repetir-se nas ações subsequentes, que faziam parte do
programa.
Permitimo-nos salientar a excelência visual e degustativa dos doces servidos nos coffee breaks, sempre oferecidos com esmerada doçura.
Injusto seria não atribuir nota alta à forma “sui géneris de
organização” do cortejo dos congressistas para o almoço e
a forma organizada e convincente como decorreu, tendo
por base os resultados finais.

“O absoluto imaculado do branco ao serviço de um texto”,
proferido pelo professor Artur Anselmo, Presidente da
Academia das Ciências de Lisboa, deixou marcas indeléveis para todos os que amam verdadeiramente o papel,
a sua história e importância no Mundo, cada vez maior.
Obrigado Sr. Professor.
GRUPO 1 – Tecnicas de fabricacion del papel investigacion
GRUPO 2 – Papel para usos especiales
GRUPO 5 – Comercio papeleiro – Legislacion
GRUPO 6 – Filigranas
Constituíram dezasseis interessantes intervenções, que
enriqueceram de forma positiva a interligação entre os
mesmos para a história do papel, dignamente continuada
pela AHHP.

ASSEMBLEIA GERAL da AHHP
Presidida por Carlos Reinoso, para sócios da AHHP, embora com muitos não sócios presentes.
Caraterizada pela clareza, método e celeridade de exposição das diferentes rubricas. Bom exemplo, boa lição.
Entrega dos prémios “Jose Luis Asenjo”, ligados à sua trajetória profissional, instituído pela ASPAPEL há 16 anos e
este ano VIII prémio, atribuído ao Museu do Papel.

PROGRAMA
Foi um evento de permanente interesse. Apenas nos
foi possível assistir, parcialmente, ao primeiro dia do
aliciante programa e estar presente na abertura oficial.
Dedicamos a maior atenção ás doutas palavras do Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira,
Emídio Sousa, na abertura oficial do evento, que deixaram entender um futuro prometedor para a garantia da
continuidade da AHHP.
Foi um indescritível prazer, acompanhar a sapiente oração da Secretária Geral da AHHP, D. Maria Del Carmen
Hidalgo Brinquis, relativo à matéria em causa.

Artur Anselmo

a plateia

nas apresentações
info tecnicelpa 52
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Entrada do Museu do Papel - Terras de Santa Maria

Exposição

“Filigranas. As marcas de água”
Um ponto alto do evento foi a Visita ao Museu do Papel Terras de Santa Maria,
onde está patente de 29 de junho a 10 de setembro de 2017 a extraordinária exposição
“Filigranas. As Marcas de Água”, que se recomenda visitar pela beleza, raridade e organização da mesma.

Inauguração da exposição

Marcas de água

ORGANIZAÇÃO
As especiais circunstâncias impõem que, mais uma vez
se utilize a expressão: “Os últimos são os primeiros”. São
palavras que merecem ser dissecadas, para melhor traduzir o que desejamos afirmar, por conhecimento direto.
Todo o labor da imaginação da programação e da respetiva realização teve início muito tempo antes de
qualquer concretização. Não foi por acaso que o lugar
designado foi Vila da Feira, cuja Câmara Municipal detém a propriedade e correspondente tutela do Museu do
Papel. A hierarquia subsequente viria a desenvolver o
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florescimento duma personagem que desempenha atualmente as complexas e importantes funções de Consultora Científica do Museu do Papel de Terras de Santa Maria. À Maria José, é da maior justiça deixar um abraço de
agradecimento pelo esforço e brilho prolongado e voluntário. Claro que o mérito é também reconhecido pela sensibilidade revelada ao selecionar a equipa, que de forma
magistral e elegante, ultrapassou as normais dificuldades
e imprevistos inevitáveis no decorrer do tempo.
Augusto Góis - Sócio n.º2
NOTÍCIAS DA TECNICELPA

VISITA LÚDICA

Fluviário, Observatório do Sobreiro
e da Cortiça e Falcoaria Real
16 de Setembro

JOÃO MARTINS
Sócio n.º 822

Amanheceu quase primaveril o dia 16 de setembro. E foi
na frescura da manhã que um grupo de sócios da Tecnicelpa se juntou para mais uma jornada de convívio e de
aprofundamento do conhecimento do país que somos.
Foi no Fluviário de Mora, situado junto à bonita vila
alentejana que lhe dá o nome, que a jornada começou.
Fomos acolhidos por uma simpática guia e assistimos a
um filme no qual todos se integraram como passageiros
imaginários, aprendendo ou talvez recordando, a importância que os rios têm para um país predominantemente atlântico, mas que na sua fauna e flora espreita
frequentemente o mediterrâneo.
Não seria de todo possível descrever em breves palavras
a riqueza do fluviário, mas deixamos apenas alguns pormenores didáticos e pitorescos, para despertar a curiosidade de todos os associados que ainda não tiveram a oportunidade de o visitar.
A viagem faz-se percorrendo o rio da nascente até à foz
o que seria natural, mas dividindo a viagem em etapas
(ou habitats). Começamos pela nascente onde encontramos bordalos e gobiões. Um peixe no entanto despertou
maior curiosidade e alguns sorrisos marotos, a gambúzia, que fez recordar velhas epopeias de caça a uns animais noturnos e esquivos, os gambuzinos.
Seguimos depois viagem pelo leito do rio, visitando dentro deste habitats específicos como as margens, os pegos
e as cascatas e vimos um réptil famoso, o cágado, tantas
vezes citado nas conversa de fábrica para designar alguns que ….
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Observamos espécies migratórias como o esturjão e a
enguia e continuamos até à foz onde robalos, charrocos
e sargos nos pareceram mais familiares.
Fomos em seguida visitar um dos ex-libris faunísticos da
exposição, as lontras. As asiáticas, mais pequenas e ativas, deliciaram todos os presentes com as suas brincadeiras. As ibéricas, com nomes tão sugestivos como Mariza
e Ronaldo mantiveram-se mais recatadas, preferindo a
penumbra dos seus esconderijos, aos flashs de telemóveis e máquinas fotográficas. Pelo caminho encontramos
o “Saramugo”. Pequeno de tamanho, apenas alguns centímetros, passaríamos certamente por ele sem lhe prestar grande atenção, não fosse a nossa anfitriã dizer-nos
apenas duas coisas sobre ele. É um peixe que só existe em
Portugal e é uma das espécies mais ameaçadas do mundo, que a ciência portuguesa procura fazer renascer.
E seguiu-se o almoço onde nos deliciamos com iguarias
regionais ao mesmo tempo que contemplávamos no
aquário panorâmico situado na sala, carpas de tamanho
invulgar e esturjões de formas estranhas. E ali permanecemos algum tempo, alguns de nós embalados por
um sonho de entradas de caviar junto a um lago russo,
sonho rapidamente substituído pelo pesadelo do exorbitante custo de usufruir de tão exuberante paisagem e
tão sumptuosa entrada.
NOTÍCIAS DA TECNICELPA
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Fluviário em Mora

Almoço convívio entre sócios e famílias

No observatório do Sobreiro e da Cortiça em Coruche

Falcoaria Real em Salvaterra de Magos

Vencida a etapa gastronómica, seguimos viagem, porque à nossa espera estava o Observatório do Sobreiro e
da Cortiça e a Falcoaria Real.

Vindos das profundezas dos rios, tínhamos subido já à
copa dos sobreiros e continuamos a nossa viagem subindo ainda mais alto à procura dos reis dos céus. Sim,
tínhamos chegado à Falcoaria Real onde águias, falcões
e outras aves continuam a aprender a arte da caça. Arte
milenar, privilégio de antigos fidalgos e hoje uma forma
de vida para as escassas dezenas de falcoeiros que em
Portugal mantêm viva esta tradição.

No primeiro a curiosidade de perceber, pela explicação
do nosso anfitrião, que o edifício era circular. Testemunho em betão da árvore que constitui uma das maiores
riquezas naturais do nosso país. Apesar de todos conhecermos inúmeras aplicações da cortiça, vimos na exposição aquele que é o primeiro telemóvel de cortiça, patenteado por uma empresa portuguesa.
Percebemos como é feita a avaliação da qualidade da
cortiça e a atribuição do seu preço. Entramos depois no
auditório, onde a cortiça nos envolve desde o chão ao
teto criando condições acústicas e de conforto verdadeiramente invulgares.
Ali tivemos o privilégio de ouvir, passo a passo, toda a
história da cortiça. Retive o facto de, nesta época de tecnologia, a cortiça ainda deixar a árvore não pela força
bruta da máquina, mas pela mão experiente do descortiçador que, com a destreza do melhor cirurgião, retira a
riqueza que o sobreiro nos dá, mantendo intacto e sem
mácula o lenho que encerra em si a vida desta magnífica planta. E nesta viagem ao mundo da cortiça nomes
como “virgem”, “secundeira” ou “amadia” ganharam significado. Encontrei curioso paralelismo entre o tempo
de gestação de um homem novo e de uma cortiça nova.
Se é verdade que o primeiro se mede em meses e são
nove e o segundo em anos, mas também nove, parece
que a natureza nos quer ensinar, numa aritmética simples, a importância do tempo certo, para que o milagre
do nascimento possa ser perfeito.
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A falcoaria é um mundo a descobrir e ficam neste texto
apenas algumas curiosidades. As águias e falcões criados em cativeiro reconhecem como seus iguais os falcoeiros que as criam e estabelecem com eles uma relação de proximidade. As aves criadas inicialmente pelos
pais olham os falcoeiros como inimigos, sendo longo o
tempo para criar confiança.
Na falcoaria existem animais de alto voo como o “Gerifalte” ou o “Falcão Peregrino” que capturam as suas
presas num voo picado, e caçam sobretudo pombos, faisões ou perdizes. Os animais de baixo voo como a “Águia
Real”, o “Açor” ou o “Gavião” fazem da agilidade a sua
melhor arma o que lhes permite caçar também com sucesso animais como o coelho ou a lebre.
A visita à falcoaria terminou com uma demonstração ao
vivo da arte da caça, com um dos falcões mais rápidos.
Usando uma presa artificial, vimos com o espanto de
quem faz uma nova descoberta a fantástica capacidade
de voo destas aves, superando largamente a perícia do
melhor piloto de acrobacias.
E finalmente voamos todos, rumo aos nossos ninhos, levando a certeza que a Tecnicelpa continuará a ser capaz,
hoje e sempre, de nos desafiar para novos voos.
NOTÍCIAS DA TECNICELPA

Fábrica de Papel do Prado declara insolvência
Administração «está convicta que
esta é a medida que mais beneficia
os trabalhadores»
28 Junho 2017
http://radiohertz.pt/tomar-ultima-hora-fabrica-de-papel-do
-prado-declara-insolvencia-administracao-esta-convicta-que
-esta-e-a-medida-que-mais-beneficia-os-trabalhadores/

Exposição itinerante 35 anos Tecnicelpa
Continuação Europac-Renova-Celtejo

Europac

Dando continuidade ao programa de
divulgação da Tecnicelpa 2017, prosseguimos com a nossa Exposição pelo “Portugal
Papeleiro”, nomeadamente nas fábricas de
pasta e de papel nossas Associadas.

Renova

Neste período, de 17 de junho a 30 de
setembro, a estrutura esteve exposta na
Europac Kraft Viana em Viana do Castelo e na Renova em Torres Novas. Depois
de um período de descanso no verão,
retomamos a nossa viagem na Celtejo em
Vila Velha de Ródão.

Celtejo

Convidamos todo os nossos sócios a visitar este expositor, quando estiver presente
nas organizações onde laboram e a deixar
o vosso testemunho no livro de visita que
acompanha esta estrutura e marcará,
também para o futuro, este percurso de
divulgação da nossa Associação.

Consulte a nossa página do facebook
Convidamos todos a “Partilhar” e fazer “like” na página,
difundindo o nome da Tecnicelpa e a sua atividade.
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Próximos Eventos
EVENTOS TECNICELPA
› Curso “Processo de Produção de Papel” - UBI, Covilhã; 11, 12 e 13 outubro 2017
› Workshops sobre Comunicação Organizacional – UCP, Lisboa; 17 novembro 2017
› Seminário VALMET “Novos desafios Tecnológicos para Pasta e Papel”
Hotel dos Templários, Tomar; 22 fevereiro 2018

EVENTOS INTERNACIONAIS
› MIAC – International Paper Industry Exhibition
11-13 October 2017; Lucca - Italy
› 50º Congresso Internacional de Celulose e Papel - ABTCP
23-25 outubro 2017; São Paulo – Brasil
› 44th International DITP Symposium
22-23 nov, 2017; Golf Hotel, Bled – Slovenia

Tecnicelpa

Movimento Associativo
Novos Sócios admitidos

Sócios excluídos

Individuais: 9
Coletivos: 0

Individuais: 1
Coletivos: 2

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 367
COLETIVOS: 70

Novos Sócios Individuais Admitidos:
› Diana Anacleto Godinho – Estudante (Universidade de Coimbra)
› Inês Filipe Guerreiro Viegas – The Navigator Company
› João Miguel Simões da Silva – CAIMA (Grupo Altri)
› José Miguel Oliveira Sarilho – The Navigator Company
› Marco Joel Freitas Carvalho Xavier – Papeleira Coreboard
› Miguel Duarte Ferreira Antunes da Silva – The Navigator Company
› Paulo Rui Souto Ranito – Valmet
› Ricardo José Oliveira Silva – Voith Paper FRS
› Catarina da Silva Amaro – The Navigator Comapny

Faça-se Sócio da Tecnicelpa
Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel.
TECNICELPA desde 1980
Saiba mais em: www.tecnicelpa.com
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Galeria da Indústria Papeleira Portuguesa

Galeria da indústria
papeleira portuguesa

MANUEL GIL MATA
Sócio n.º 101
continuação da biografia de Luís Bernardo Rolo

3. Projeto Socel
O sucesso do novo negócio da Pasta Branqueada de Eucalipto iniciado em Cacia começou a despertar cobiças,
quer dentro do país, quer fora de portas, dando origem a
uma verdadeira corrida aos licenciamentos para novas
iniciativas industriais no sector da celulose, das quais
aqui se enfocam apenas aquelas que vingaram e tiveram influência na carreira do nosso biografado, como
foi o caso do Projeto Socel.
Mal despontavam os primeiros resultados animadores
da aventura industrial de Luís Rolo, em Cacia, no primeiro semestre de 1957, apareceu um pedido de licenciamento, assinado por nomes sonantes do establishment nacional, a solicitar a instalação de uma fábrica
de celulose de eucalipto, apresentando argumentos que
antecipavam algum conhecimento de potencialidades
do novo negócio, ainda longe de elas estarem consolidadas na cabeça dos promotores de Cacia, como o fabrico
de pasta solúvel e o compromisso de plantação de áreas
significativas de eucaliptal, para apoio ao abastecimento
da fábrica. É curioso notar que, em menos de um ano,
novo requerimento apareceu, com nova localização, na
Mitrena, em Setúbal, com argumentos que indiciavam
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conhecimento das dificuldades de arranque de Cacia,
como a referência à qualidade da água, que se propunha
que fosse abastecida a partir de poços, e que iam ao encontro da vontade das autoridades políticas da época,
que pretendiam desenvolver industrialmente a região
de Setúbal.
Nasceu assim a Socel, Sociedade Industrial de Celulose,
constituída em 12 de abril de 1958, anunciando ter conseguido apoio financeiro do II Plano de Fomento e ter
contratado a colaboração da firma americana Parsons &
Wittemore, para o projeto da Mitrena.
A CPC, que nascera sob a proteção política do regime,
com o privilégio da designação de indústria de base e
suporte financeiro do Plano Marshall, não terá certamente visto com o maior fair-play o nascimento de uma
iniciativa concorrencial, a desviar-lhe a matéria prima,
já considerada escassa, e a disputar-lhe um mercado de
exportação ainda mal iniciado e não consolidado.
Imaginem-se a lutas de bastidores e a movimentação de
influências que terá havido, para que, em 1959, numa verdadeira reviravolta, a CPC tenha entrado com 25% no capital da Socel, o Presidente do Conselho de Administração
HISTÓRIAS E MEMÓRIAS
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tenha abandonado o Projeto, substituído pelo Presidente da CPC, Rodrigues de Carvalho (que o governo de Salazar havia posto na CPC), com um acordo que explicitava que a empresa de Cacia passaria a apoiar o projeto e o
arranque da nova fábrica e a vender a pasta produzida
durante os primeiros 5 anos. O contrato com a Parsons &
Wittemore foi denunciado e substituído por outro com
Kaarlo Amperla, o projetista finlandês responsável pelo
projeto e arranque de Cacia.
Em 1960, Luís Rolo, que entretanto emergira como o técnico de confiança de Quevedo, foi nomeado consultor
para o Projeto Socel, passando a trabalhar com Amperla
no desenho e seleção do equipamento da nova fábrica, que passava a ter a dimensão de 70 000 ton/ano e
era idêntica à que Luís Rolo tinha em Cacia, mas com
aperfeiçoamentos relevantes, particularmente no Branqueamento, e potenciada já para as 100 000 ton/ano.
Em 1963, Luís Bernardo Rolo foi definitivamente nomeado Diretor Fabril da Socel, fixando-se em Setúbal com a
família para presidir ao arranque que se iniciou em janeiro de 1964, com pasta crua, e com pastas semibranqueada e branqueada, em junho. Sob o seu comando e
tirando partido da experiência de Cacia, com a participação alguns operadores de Aveiro que foram deslocados
para a Socel, o arranque foi bastante bem sucedido, êxito
expressamente conhecido no Relatório e Contas de 1963.
Passados os anos da pressão do arranque e consolidação
da produção, Luís Rolo, já com a designação de Diretor
Geral, passou a residir em Lisboa, visitando semanalmente a Fábrica, da qual Sentieiro Marques cuidava
diariamente, como Diretor Técnico. Tendo sido atingidas as 100 000 ton/ano, em 1970, depois de aumentar
a capacidade do Branqueamento e instalar o 5º Digestor
Descontínuo, Luís Rolo começou a pensar seriamente
no Projeto de Ampliação da Fábrica, com o objetivo das
250 000 ton/ano. Iria ter, finalmente, a ambicionada dimensão das grandes fábricas europeias da época.
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Entretanto, e na senda de que tinha acontecido em Cacia,
havia instalado uma Máquina de Papel Kraft, adquirida
em segunda mão, e uma unidade de Cartão Canelado, decisões que o futuro veio a demonstrar, como aconteceu
em Cacia, não terem sido as mais felizes. Custa a perceber
como é que Rolo, sendo um homem da pasta branqueada, cujo futuro adivinhou e cinzelou de forma brilhante,
a tal se deixou convencer. Foi certamente a ambição de
Quevedo que a isso levou, no seu ilimitado propósito de
dominar a Indústria de Papel em todas suas vertentes.
Essa mesma ambição levou também Vasco Quevedo,
em parceria com Joaquim Rasteiro, da Matrena, a tomar
a iniciativa, muito louvável e pioneira em Portugal, de
constituir a Inapa, Indústria Nacional de Papéis, para integração parcial da Socel em papéis finos de escrita e impressão. Com a Socel, a CPC e o próprio Vasco Quevedo
como acionistas, a Inapa passou a ser um feudo definitivo
da Família Quevedo Pessanha e o futuro veio a demonstrar ter sido uma sábia decisão esta operação de juntar a
Matrena com a Mitrena.
Embora Luís Rolo, que não era papeleiro, não tenha participado diretamente no Projeto Inapa, a CPC, uma vez mais
pela mão de Quevedo, esteve profundamente envolvida,
como promotora, acionista e projetista, tendo Rolo sido
toda a vida um empenhado acionista da empresa.
Com a ida de Luís Rolo para a Socel, Rui Ribeiro, notável
engenheiro eletrotécnico da Universidade do Porto, que
tinha entrado para a CPC, também em 1952, e estivera
envolvido no arranque, na área Central de Energia, passou a ser o mais destacado técnico de Cacia, sucedendo
a Luís Rolo e conquistando a confiança e a admiração de
Quevedo. Rolo e Ribeiro constituíam uma notável dupla,
o primeiro como Químico, mais conhecedor do processo,
o segundo como Eletrotécnico, profundo conhecedor da
energia, dos equipamentos e da manutenção.

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS

Inauguração da Socel 1964, Luís Rolo e Américo Tomás

Inauguração da Socel 1964, Luís Rolo

Angola 1970, Luís Rolo, Marques de Sousa e Santos Mendonça

Em 1964, Vasco Quevedo, que já dominava o negócio
nas áreas da produção e da comercialização, tratou de
alargar a sua presença e influência lucrativa às áreas do
projeto e dos equipamentos, fundando em Cacia o GETE,
Gabinete de Estudos Técnicos e Económicos, em cuja direção colocou Rui Ribeiro.

Luís Bernardo Rolo não podia perder a oportunidade de
colocar outro Digestor Contínuo Kamyr seguido de uma
Lavagem por Difusão e Lavadores-Difusores no Branqueamento, novidade técnica que lhe veio trazer mais
tarde muitas dores de cabeça, mas que poupava 10% no
consumo de água, algo muito importante para uma fábrica que vivia de água de poços, como a da Mitrena.

Foi ao GETE, já anteriormente envolvido em projetos de
otimização em Cacia e na Socel e em apoios fora do país,
que foi adjudicado, em 1967, o Projeto Inapa, tendo como
principais protagonistas Júlio Lopes, que viria a ser Diretor-Geral da Inapa e José Mimoso, mais tarde Diretor
da Fábrica de Viana.
O envolvimento cruzado entre a Socel e a CPC era cada
vez mais aprofundado, alargando-se das Pastas aos Papéis
e ás embalagens e à comercialização, acabando por levar
à criação do cargo de Diretor Geral das duas unidades,
atribuido obviamente a Luís Bernardo Rolo, em 1968, o
primeiro passo para uma almejada fusão entre a CPC e a
Socel, para criação de uma empresa nacionalmente dominante e internacionalmente competitiva, que seria a Nacel.
Com o arranque da Inapa, as 100 000 ton produzidas na
Socel eram curtas para as perspetivas de Luís Rolo, que
começou a insistir no Projeto de Ampliação da Mitrena,
dimensionada para as 250 000 ton/ano, cujo licenciamento foi solicitado em 1971 e autorizado no ano seguinte.
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Tudo parecia correr de vento em popa na carreira profissional de Luís Rolo, no início da década de 70, até que
foi brusca e brutalmente interrompida pela Revolução
de 25 de Abril.
A Fábrica de Setúbal é tomada por Comités de Operários, o Diretor-Geral e a maioria dos Quadros Superiores são saneados e alguns sequestrados, impedidos
de entrar nas instalações, a indisciplina e a desordem
instalam-se, aparecem cadernos reivindicativos, greves, paragens das instalações e acidentes graves com os
equipamentos.
A produção de pasta branca de Setúbal baixa de 101 000
ton, em 1973, para 47 630, em 1978. Em Cacia, onde o
processo revolucionário foi muito mais civilizado, sem
saneamentos, mesmo assim a produção de pastas cruas
passou de 160 000 ton, em 1973, para 120 000, em 1977.

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS
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Luís Rolo preside à EU CE PA em Torremolinos 1970

Encontro Nacional Tecnicelpa - Figueira da Foz 1982, Luís Rolo

Para Luís Rolo, para a sua brilhante carreira, foi uma injusta e imerecida hecatombe: deixou de estar presente
nas fábricas, a fusão foi interrompida e anulada, as empresas foram nacionalizadas, foram criadas Comissões
Administrativas onde ele não esteve presente, as ampliações foram interrompidas e tumultuadas, a Celangol
deixou de poder instalar-se em Angola. Andava triste
e desanimado e decidiu fazer uma grande viagem, de
volta ao mundo, com Manuela, o seu inestimável apoio
nessa fase difícil.
Em julho de 1976, em resultado das recomendações da
célebre CRICEL, Comissão de Reestruturação da Indústria da Celulose, foi criada a PORTUCEL EP, empresa pública onde foram integradas as empresas nacionalizadas
do sector, sendo Virgílio Teixeira Lopo, antigo Administrador da Celbi em representação do Grupo CUF, foi
nomeado para Presidente. Para o Conselho de Gerência
foram nomeados elementos das Comissões Administrativas, Carlos Gomes da Silva, pela Socel, e Rui Ribeiro, pela CPC. A empresa é organizada em Divisões, por
áreas de negócio, Pasta, Papel, Floresta, Embalagem e
Comercial.

Luís Rolo, que não pertencia a nenhuma Comissão
Administrativa, foi nomeado Adjunto do Conselho de
Gerência e Diretor da Divisão Pasta. Nessa qualidade
começou a retomar a sua atividade, representando a
Portucel em vários Conselhos de Gerência de Participadas da Portucel, mas a sua cabeça estava já virada para
o último grande projeto que abraçara, que a revolução
também interrompera, mas cujos equipamentos, espalhados por vários portos europeus, clamavam pela oportunidade de serem adotados e revivificados. Eram filhos
adotivos que ele sentia que não podia enjeitar!...
Em 1980, Luís Deslandes é nomeado presidente da Portucel e acaba com as divisões, põe as fábricas a reportar
diretamente ao Conselho, bem como algumas Direções
Centrais, como a Comercial, a Florestal, a Embalagem e
a Direção de Planeamento Estratégico.
Luís Rolo foi nomeado, em 1980, Diretor de Planeamento Estratégico, função a que deu pouca atenção, pois
estava já muito empenhado no Projeto Celangol, a que
dava apoio com o beneplácito do Conselho de Gerência
da Portucel.

(Luís Rolo) Continua na próxima edição
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CELSO FOELKEL
Sócio n.º 842

Muito além
da floresta plantada!
As florestas, suas árvores e a enorme diversidade biológica, que se associa a elas, são definitivamente preciosidades ímpares da Natureza. As florestas foram o primeiro “abrigo” e o primeiro “supermercado” para suprir
as necessidades do ser humano em seus dias iniciais no
planeta Terra. Talvez por essa e outras razões, o ser humano é apaixonado pelas árvores, pela madeira e pelas
belíssimas paisagens, que as florestas oferecem.
Além dos muitos aspectos ambientais e estéticos que as
florestas conseguem prover para a sociedade, elas também se constituem em fontes importantes de recursos
econômicos. Graças às florestas é que muitas regiões tiveram seus alicerces de desenvolvimento construídos. Em
outros casos, as florestas são fontes de desenvolvimento
social até os dias de hoje, principalmente quando se tratam das florestas plantadas com finalidades econômicas.
Florestas são plantadas para produção de bens econômicos, mas em muitos casos, para proverem finalidades
de proteção ambiental (equilíbrio nos fluxos dos recursos hídricos, proteção do solo, etc.). Graças a adequados
sistemas de manejo, as florestas plantadas conseguem
cumprir seus papéis econômicos, ambientais e sociais.
Isso pode e deve ser auditado por entidades de terceira
parte, com fins de garantir esses compromissos de sustentabilidade através de selos e certificações florestais
e ambientais.
Deve ficar muito claro a todos que as florestas plantadas
representam muito mais do que conjuntos de árvores
plantadas em filas homogêneas, umas ao lado de outras,
perfilando-se como em um pelotão militar. Ainda que
assim possam ser dispostas, em espaçamentos homogêneos, as florestas plantadas não apenas devem cumprir
as finalidades econômicas a que se destinam, mas também favorecer processos de cunho ambiental e social.
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Dessa forma, e de maneira similar às florestas naturais,
as florestas plantadas conseguem:
› Suprir oxigênio para a atmosfera e consumir gás
carbônico da mesma pela realização da fotossíntese;
› Equilibrar e regularizar os fluxos hídricos superficiais
e subterrâneos em termos de quantidade e qualidade;
› Proteger os solos e a biodiversidade associada a essas.
florestas;
› Atenuar os rigores do clima regional (ventos, umidade,
temperatura, etc.).
O que na verdade tem-se constituído em compromisso
do setor plantador de florestas é que elas apresentem
uma “Produção Sustentável”, ou seja, que sejam plantadas com práticas de manejo florestal, que permitam a
produção de bens econômicos e que ao mesmo tempo
mantenham o potencial de oferecer bens e serviços sociais e ambientais em perpetuidade.
Praticamente todas as associações de classe do setor florestal costumam apresentar em seus websites e em seus
materiais promocionais alguns textos ou folhetos mostrando “o que se pode obter a partir das árvores”. São incontáveis utilizações, muitas delas sequer imaginadas,
mesmo por pessoas especialistas em florestas. Encontram-se materiais de origem florestal em combustíveis,
habitações, fármacos, cosméticos, alimentos, produtos
químicos, embalagens, bibliotecas, veículos, dentre muitos outros tipos de produtos consumidos pela sociedade.
As árvores têm oferecido seus corpos, órgãos e células
para produção de toda essa enormidade de produtos.
Por essa razão, devemos mostrar respeito e admiração
por elas, pois devemos muito às florestas plantadas ou
naturais pelo nosso padrão de vida e até mesmo pela
nossa saúde corporal e emocional.
ARTIGOS DE OPINIÃO
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A grande maioria dos produtos obtidos das árvores
provém das suas madeiras de caule, e eventualmente de seus frutos e folhas. Os principais produtos hoje
consumidos são obtidos pelo simples abate e desdobro
das árvores ou das partes que interessam das mesmas.
Em outros casos, se utilizam processos físico-químicos
simples para extração de óleos essenciais, resinas, taninos, etc. São todos considerados “produtos biomássicos
de primeira geração”, pois não implicam em desconstrução da estrutura química ou anatômica dos tecidos
das árvores.
A celulose para fabricação de papéis e derivados de celulose foi um dos primeiros produtos que passou a exigir a desconstrução da madeira do corpo da árvore para
individualizar suas células, ou fibras celulósicas. Por
essa razão, trata-se de um “produto de segunda geração”,
como outros que possam exigir a desconstrução química, térmica e/ou bioquímica da biomassa florestal. São,
por exemplo, os casos da produção de carvão vegetal
(desconstrução térmica) e dos painéis de madeira MDF
(desconstrução química e térmica).
Em anos recentes, o avanço tecnológico no setor tem
permitido se ir muito além do uso apenas do corpo ou
das células das árvores. Muitos dos objetivos agora são
para o uso de suas moléculas (modificadas ou não), como
é o caso da extração de lignina e da obtenção de nanocelulose (nanocristais de celulose, por exemplo).
Os processos de desconstrução implicam em usar processos drásticos para modificar a biomassa florestal
através da adição de: calor, pressão, forças mecânicas,
produtos químicos ou meios biológico-bioquímicos (enzimas e microrganismos). Com isso, para separação ou
transformação das moléculas removidas da biomassa
florestal, os processos são muito distintos do que a simples extração por solubilização ou hidrólise aquosa.
Descortinam-se assim novos e potenciais usos e aplicações para as florestas, através de tecnologias em grande evolução tecnológica, no que se tem denominado de
biorrefinarias. Até mesmo biogasolina e biodiesel poderão ser sintetizados a partir de gases que se liberarem
por processos térmicos de desconstrução da biomassa
florestal. Esses gases podem ser conduzidos a sínteses
químicas, que podem formar hidrocarbonetos com números controlados de átomos de carbono.
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Obviamente, a biomassa florestal não vai ser suficiente
para prover toda a demanda de biocombustíveis ou de
biomateriais químicos, no momento em que a era do petróleo se findar. Mesmo assim, a biomassa deverá crescer bastante em sua utilização para essas finalidades, do
que se depreende que novas e extensas áreas de plantações florestais irão ser necessárias. Isso é bom para o
setor florestal e para o meio ambiente, pois se estará trocando uma era econômica baseada em materiais fósseis
não renováveis para outra em base de material natural
e renovável, que será o papel da biomassa florestal, ou
mesmo agrícola.
Entretanto, e sempre existem entretantos, é vital que
o setor de base florestal se comprometa em manter ou
em melhorar seus processos de produção florestal e
de preservação ambiental sempre focado na produção
sustentável de bens florestais. Ao se falar em produção
florestal sustentável com foco na perpetuidade, há que
colocar nossa visão de futuro muito além do momento
da colheita da floresta plantada em questão, para se dar
espiadelas compromissadas em futuros de médio e longo prazo, para assegurar a conservação dos bens sociais
e ambientais desses ecossistemas.
Será que isso será conseguido ou será cumprido pelo setor de base florestal? Tenho algumas dúvidas, pois sempre teremos seres humanos com ampla diversidade de
credos e compromissos, muitos a trabalhar na implantação e gestão dessas florestas e em seus usos. Tenho receio
de que a demanda por florestas plantadas aumente muito e isso possa atrair entrantes inescrupulosos ao setor,
e que não apresentem os mesmos compromissos e objetivos de sustentação das conquistas socioambientais tão
duramente obtidas pelo setor em sua história recente.
Mesmo que exista boa vontade para se fazer isso bem
feito, é fundamental que essa vontade e metas sejam
convertidas em ações e em produções sustentáveis.
Caso contrário, os impactos ambientais e sociais poderão ser significativos e a sociedade futura poderá se decepcionar com o modelo florestal sendo praticado. Enfim, é preciso que haja vontade, respeito, compromisso e
conhecimentos técnicos e científicos.
A floresta plantada do futuro estará sendo construída
a partir das florestas do momento presente. Portanto,
vamos garantir que isso ocorra de forma a mais sustentável possível, com diálogo, transparência e compromissos de todos os envolvidos direta e indiretamente nessa
rede de valor.
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CARLOS BRÁS
Sócio n.º 474

Neuro-marketing
Acabei de ler um livro sobre neuro-marketing. O título é “buy.ology” e o autor é um guru das marcas e do
marketing chamado Martin Lindstrom.
Ao longo do livro o autor vai relatando uma série de
experiências feitas com pessoas com o recurso à ressonância magnética e à eletroencefalografia, percebendo
como é que o cérebro reage perante vários produtos ou
situações.
As empresas investem biliões em publicidade na tentativa de influenciarem os consumidores para comprarem os seus produtos. O facto é que a maioria das pessoas dificilmente consegue reter o que vê nos anúncios,
o que significa, que no ato da compra, não é a publicidade que influencia a sua decisão. Diferentes regiões
do cérebro reagem, de forma diferente de pessoa para
pessoa, a diferentes estímulos, de forma sub-reptícia
e sofisticada, comandando a reação do consumidor no
momento da compra.
Quando um grupo de fumadores é sujeito a um exame
de ressonância magnética fica-se a saber que as imagens chocantes inscritas nos maços de cigarros pouco
impacte têm no desincentivo ao ato de fumar. A região
do cérebro que lida com aquela tendência por experimentar o que é perigoso e proibido sobrepõe-se à consciência sobre os malefícios do tabaco para a saúde. Este
talvez seja o motivo para perceber que desde que estas
imagens foram obrigatórias nos maços de cigarros, o
consumo de tabaco não diminuiu, antes pelo contrário
aumentou. No entanto, quando é feito um inquérito
ao mesmo grupo de fumadores eles dizem-se chocados
com esse tipo de imagens e que se sentem constrangidos a fumar.

O mesmo se passa com as tendências na roupa ou na
aparência. Se os nossos heróis e ícones do cinema ou do
desporto aparecem com um novo look, a reação é fazermos o mesmo.
Também nas campanhas políticas para eleições, os candidatos sabem bem que tipo de mensagens devem usar
e como as transmitir. A exploração do medo parece resultar. Talvez esta seja a explicação para a ascensão do
populismo nas democracias ocidentais. Foi com base no
sentimento de medo que Donald Trump ganhou as últimas eleições americanas. Tudo se passa no nosso cérebro e quem souber manipular os sentimentos e emoções
que aí são gerados sai vencedor.
As marcas sabem bem que o seu sucesso depende muito da capacidade de as transformarem em ícones. A fé,
como fundamento da religião, é tratada nalgumas regiões específicas do cérebro. As mesmas regiões são ativadas quando se trata de ser um adepto deste ou daquele
clube ou fã de uma marca específica. Já por várias vezes
se provou que, em testes cegos, a Pepsi Cola era preferida
à Coca-Cola. Mas perante a presença da marca, a Coca
Cola continua a liderar o mercado.
O sucesso ou insucesso de um novo produto ou de uma
marca depende de fatores dificilmente controláveis.
O que o neuro-marketing nos diz é que não basta um
bom e dispendioso estudo de mercado para garantir que
um novo produto ou uma nova marca seja um caso de
sucesso. O que as pessoas verbalizam quando confrontadas com questões a que têm que responder não está,
muitas vezes, em sintonia com o que se passa nos seus
cérebros e que é determinante nas suas escolhas. Um
melhor conhecimento destes mecanismos parece ser
fundamental para diminuir o risco do insucesso.

Várias outras experiências são relatadas, demonstrando
por exemplo, como é que os nossos neurónios espelho
afetam os nossos atos de consumo. Tendemos a copiar
o que vemos nos outros. Se vemos alguma novidade nas
mãos de outros somos compelidos a imitá-los.
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CARLOS VIEIRA
Sócio n.º 188

CELPA

Incêndios:
Origens, Prevenção e Combate
Origens

Prevenção e Combate

Excluindo o factor meteorológico (factor não controlável), a literatura e os estudos científicos mais relevantes evidenciam que as principais causas da propagação
e da magnitude dos incêndios são:

O actual Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI) tem a sua operacionalidade limitada. Mantem-se a dificuldade de coordenação que
resulta da dependência do Sistema de vários pilares e
Ministérios. Conforme previsto na Lei de Bases da Floresta (L 33/96), é necessário que exista uma Estrutura
Nacional supraministerial, um “Alto Comissário”, com
funções de planeamento, de coordenação da acção de
prevenção e detecção e de colaboração no combate aos
incêndios a quem o Estado confia constitucionalmente
o desenvolvimento da Floresta;

› Não limpeza da floresta durante o ano: Excesso de
biomassa vegetal seca no terreno (combustível de
rápida propagação).
› Despovoamento, desertificação e abandono do
mundo rural.
› Inadequado desenho e má gestão da infraestrutura de
suporte às áreas de coberto florestal (caminhos e
aceiros, postos de vigia, acesso a fontes de água, etc).
› Não existência de barreiras corta-fogo: Ausência ou
insuficiente utilização do modelo de “mosaico” que
constitui descontinuidades ao nível da paisagem.
› Não guardar distâncias de segurança (e.g., 50 metros
da floresta a casas, 10 metros a estradas, etc).
› Ausência de vigilância na floresta (e.g., guardas
florestais).
› Deficiente planeamento do território ao nível da
interacção dos espaços agrícolas, silvícolas e sociais.
Ordenamento do território é muito mais do que
Ordenamento Florestal.
› Falta de forças públicas de (1) prevenção e combate (2)
controlo e enforcement da lei na floresta (como se conseguiu fazer na segurança rodoviária nos últimos 20-30
anos: melhores estradas, educação e “polícia na estrada”).
› O fenómeno dos incêndios é fortemente influenciado
pelo impacto humano no território, já que mais de 50%
dos incêndios em Portugal tem origem em comportamentos negligentes ou criminosos, obviamente
independentes da espécie florestal em causa.
› Em condições meteorológicas extremas, que presidem
aos 10% dos dias onde arde mais de 80% da área, é a
estrutura dos povoamentos, mais do que as espécies
que os constituem, que é relevante para a determinação
do perigo. Ou seja, a dimensão, a forma e a carga de
combustível, mais do que a espécie de árvores que lá
está, é que determinam o comportamento do fogo
à escala da paisagem.
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Ao longo dos anos, o esforço financeiro colocado noSistema Nacional tem tendido a privilegiar o combate em
detrimento da prevenção. Favorece-se uma economia
de combate em vez de uma economia de prevenção.
Deveria ser criada de uma força única responsável pela
prevenção e combate aos incêndios florestais, que seja
capacitada de meios que, durante o ano:
› Faria a gestão e manutenção da rede de faixas
de protecção
› Asseguraria a monitorização e teria autoridade para
junto dos proprietários assegurar a limpeza das suas
áreas
› Asseguraria o Plano Nacional de Fogo Controlado
› No Verão, formaria equipas de sapadores florestais
para o combate aos incêndios florestais,
complementados com meios técnicos e humanos
contratados para o efeito.
Este modelo seguiria o que, aquando do Euro2004,
permitiu a reforma de todo o sistema de resposta a
emergências médicas, reforçando o comando e osmeios do INEM para a configuração que ainda hoje,
com sucesso, mantém.
Necessário considerar um regime de apoio a medidas
de gradagens e limpezas de matos, combate a infestantes, desbastes selectivos para redução do volume de
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Problema Grave para
a Indústria de Pasta e Papel
combustível por ha. Esta linha seria coordenada através das Associações de Produtores Florestais, permitindo fomentar boas práticas de gestão e podendo ser
coordenada com projectos de fomento de certificação
florestal.
Reconhecido o equivoco existente entre Defender a
Floresta e Proteger a População, dever-se-ia aproveitar
para clarificar as responsabilidades de protecção da vida
e bens, nomeadamente integrando-as na totalidade na
esfera da Autoridade Nacional de Protecção Civil e no
Município; Defender a Floresta dos fogos rurais e florestais seria missão para outros especialistas.

› Impossibilidade de consumir madeira queimada no
processo industrial.
› Redução da oferta de madeira no mercado.
› Provoca aumento de importações de madeira e
consequente perda de competitividade da indústria
› Empresas de pasta e papel realizam forte investimento
todos os anos na prevenção e combate: AFOCELCA
(>30 M Eur nos últimos 10 anos; 85% dos fogos
originados e combatidos fora das suas propriedades).
› Espaços florestais da Navigator e da Altri, com gestão
florestal certificada, têm muito menor frequência de
incêndios e muito menor área ardida (em termos
relativos)

JOAQUIM BELFO
Sócio n.º 606

Manutenção preventiva

Manutenção baseada no estado
de condição dos equipamentos
Do ponto de vista técnico define-se análise sob condição
ao processo de auscultar parâmetros relevantes sobre o
estado de funcionamento de equipamentos, tal que uma
mudança significativa desses parâmetros observáveis
pode indicar o desenvolvimento de uma falha. A análise da evolução dos parâmetros significativos associados
à monitorização do estado de condição do equipamento
pode permitir a tomada de decisão para intervenções de
caráter planeado, minimizando-se as falhas em serviço
com benefícios inquestionáveis para a produção, segurança de bens e pessoas e impacto ambiental.
A abordagem tradicional de intervenções de caráter
preventivo com base num intervalo de tempo definido
deve ser minimizada pois as operações intrusivas nos
equipamentos para inspeção não são desejáveis, quando possam ser substituídas por outras abordagens, uma
vez que incorporam algumas vezes custos de materiais e
serviços desnecessários e também riscos inerentes aos
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manuseamentos dos dispositivos, também chamado de
falhas humanas, sobretudo nos processos de desmontagem e posterior montagem.
Privilegiar uma abordagem estratégica de manutenção
baseada na perceção do estado de condição dos equipamentos deve nortear o desenvolvimento dos processos
de manutenção, potenciado pelo desenvolvimento tecnológico e pelas melhores técnicas disponíveis. A monitorização de variáveis mesmo em ambiente difícil pode
ser, nalguns casos, efetuado com recurso a tecnologia
sem fios e captura remota.
Na indústria de pasta e papel, para além da auscultação
da condição dos equipamentos dinâmicos é extremamente importante a caraterização do estado do equipamento estático, nomeadamente tubagens metálicas e de
materiais compósitos bem como outras infraestruturas
tais como tanques e torres.
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Dentro das várias técnicas disponíveis para seguimento do estado de condição de equipamento dinâmico, destaca-se:
› Vibrometria para avaliação de rolamentos e
avaliação de estado de outros órgãos rotativos;
› Ultra-sons e emissões acústicas para avaliação de
rolamentos e engrenamentos em baixas rotações;
› Termografia a motores elétricos, redutores e outros
órgãos de máquinas;
› Análise de óleos para identificação de elementos
indiciadores de desgaste;
› Análise espetral da corrente elétrica para avaliação
de motores elétricos;
› Testes de isolamento a máquinas elétricas;
Para equipamento estático é comum a utilização de
algumas técnicas, nomeadamente:
› Termografia para deteção de fugas em redes de
fluídos e pontos quentes em equipamento elétrico;
› Ultra-sons para medidas de espessura, deteção de
fissuras e fugas;
› Partículas magnéticas e líquidos penetrantes para
deteção de fissuras;
› Análise de óleos em transformadores para
identificar existência de gases indiciadores de
descargas internas bem como as condições
dielétricas;
› Análise de integridade de cabos elétricos com
ensaios específicos;
› Emissões acústicas para verificação de integridade
em tubagem;
› Avaliação de corrosão com utilização de provetes;
› Raios X e correntes de Eddy para identificação de
defeitos;
› Boroscopia para inspeção a partes internas dos
equipamentos;
Também os sistemas de controlo distribuído (DCS) e
outros coletores de informação podem ter um papel
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muito relevante na caraterização do estado de condição dos equipamentos podendo lançar alertas de
forma automática mediante o atingimento de alarmes previamente definidos. Esses alarmes, nalguns
casos, podem ser construídos com associação de variáveis relevantes associadas a pontos de funcionamento dos equipamentos.
Também é necessário a definição de uma estratégia
adequada para os equipamentos redundantes (precisam de estar a funcionar para se seguir o seu estado de condição) ou aqueles equipamentos que só
são solicitados em situações especiais (por exemplo
bombas, motores e agitadores de desintegradores
que são solicitados em ocasiões de quebra de folha,
por exemplo em máquinas de papel).
Tendo em conta a tecnologia existente, faz sentido
que os investimentos a realizar com novos equipamentos potenciem capacidade de monitorar o seu
estado de condição através de dispositivos dedicados,
capazes de auxiliar as equipas de manutenção à escolha da melhor oportunidade de intervenção bem
como à minimização de falhas em serviço, sobretudo
as falhas catastróficas, de elevado impacto na produção e também no custo das operações. Esta monitorização pode ser feita de forma remota potenciando a
utilização de plataformas comunicantes que por sua
vez também podem estar alojadas remotamente, utilizando as facilidades de diagnóstico dos equipamentos “inteligentes”. Pode-se ainda combinar algumas
variáveis para a predição mediante a utilização de
algoritmos que utilizem correlações com impacto na
evolução a monitorar.
É pois necessário compreender o estado de condição
dos equipamentos para definir a melhor oportunidade de intervenção. E eles por vezes “querem” dizer-nos
alguma coisa. Nós, por vezes, é que não os “ouvimos”
quando era necessário.
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JOSÉ LUÍS AMARAL
Sócio Honorário n.º 52

Bio refinaria:

Oportunidades e desafios
O mercado de biocombustíveis, criado pelos objectivos
de substituição parcial e gradual de combustíveis fósseis no sector dos transportes, estabelecidos em muitos
países, constituiu a principal força diretriz no desenvolvimento da bio refinaria. Em 2014, 42 países tinham
estabelecido metas obrigatórias de incorporação de biocombustíveis (1).
Numa primeira fase, desde do início do século, os biocombustíveis foram produzidos a partir de culturas
alimentares (óleos vegetais, amido e açúcares) – os chamados biocombustíveis de primeira geração. A possível
conflitualidade com a produção alimentar e a previsível
pressão para alterações da utilização do solo conduziram a uma visão crítica da utilização destes biocombustíveis. A reconversão de solos florestais para a produção
agrícola compromete o objectivo de redução das emissões de CO2, pois a absorção deste por unidade de área
na produção florestal é bem superior à da produção de
plantas anuais.
O mercado de biocombustíveis desenvolveu-se significativamente a partir do ano 2000, em particular nos Estados Unidos e na Europa, onde foram estabelecidas metas
de incorporação de 5 a 10%, e onde os consumos de combustíveis nos transportes são realmente elevados. Os
biocombustíveis foram, em cada mercado, desenvolvidos de acordo com o perfil de utilização de combustíveis
fósseis: nos Estados Unidos passou a incorporar-se na
gasolina bio etanol, produzido maioritariamente a partir
do milho. Já na Europa a incorporação foi maioritariamente de biodiesel, produzido a partir do óleo de colza
(vulgo nabiça-couve). O Brasil tem sido também um dos
grandes produtores de bio etanol, neste caso a partir
do açúcar de cana. Em 2014 a produção mundial de bio
etanol foi de 94 biliões de litros, dos quais 55 biliões nos
Estados Unidos e cerca de 14 biliões no Brasil (1). Quanto
ao biodiesel a produção global foi, no mesmo ano, de 30
biliões de litros, dos quais 40% na União Europeia (1).
As questões de sustentabilidade da produção de biocombustíveis a partir de culturas alimentares e a possibilidade de desenvolver um conceito de refinaria por
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analogia com as refinarias de petróleo, integrando a
produção de vários combustíveis e outros químicos,
mas utilizando matérias-primas renováveis, conduziu
ao desenvolvimento do conceito de bio refinaria (2). As
matérias-primas lenho-celulósicas utilizadas podem ser
os resíduos da produção agrícola, os resíduos da produção e exploração florestal ou até a própria madeira.
Tem-se procurado desenvolver tecnologias que possam
conduzir à produção paralela de combustíveis líquidos,
produtos químicos, materiais e energia, com flexibilidade no processamento dos vários tipos de matéria-prima
lenho-celulósica. Esta possibilidade de usar diferentes
matérias-primas e de produzir várias classes de produtos permitirá responder em cada momento às variações
dos mercados, vindo a constituir um relevante factor de
competitividade das unidades.
A produção de biocombustíveis líquidos será, em
qualquer circunstância, relevante para a economia do
processo, pelo que a atratividade do investimento nesta área dependerá significativamente dos preços dos
combustíveis fósseis. Com a baixa do preço do petróleo
a partir de 2014 verificou-se uma travagem em vários
investimentos em unidades piloto e de demonstração já
em curso.
Em 2015 existiam a nível mundial 67 bio refinarias de
segunda geração, das quais 43 instalações piloto e de demonstração (12 na Europa) e 24 unidades comerciais (5
na Europa) (3).
A evolução da produção de biocombustíveis da primeira para a segunda geração corresponde à passagem de
atividades intensivas do uso da terra para atividades
intensivas em capital. O investimento em investigação
e desenvolvimento ainda necessário para a inovação e
optimização de produtos e processos e em novas unidades de bio refinaria terá necessariamente de ser financiado nesta fase por programas públicos que promovam
com eficácia e eficiência a mudança estrutural de economias baseadas no petróleo para economias progressivamente baseadas em combustíveis, energia, materiais
e produtos químicos obtidos a partir de matérias-primas
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renováveis, contribuindo para o desenvolvimento de
mercados nestas áreas que possam vir a sustentar dinamicamente estas mudanças.

desenvolvimento nesta área, dando continuidade à inovação de processos e produtos e ao desenvolvimento e
optimização das novas tecnologias.

Estaremos perante uma verdadeira nova revolução industrial mas que terá necessariamente de ser induzida
e orientada por políticas adequadas para se atingirem os
objectivos ambientais e se promover o desenvolvimento dos mercados. Os benefícios ambientais que daí decorrerão ou, visto de outra forma, os custos ambientais
das economias baseadas no petróleo não são facilmente
convertíveis em factores de competitividade que atuem
automaticamente no mercado para promover a transição desejada.

A utilização de biomassa florestal, desde os resíduos da
limpeza e manutenção da mata aos resíduos da exploração da madeira, poderá constituir uma excelente oportunidade de voltar a criar condições de sustentabilidade
económica e social da floresta, tal como acontecia no
tempo em que se roçava o mato para as camas do gado
e se recolhiam os resíduos como material combustível
caseiro. Estas atividades mantinham a floresta limpa e
garantiam uma presença humana frequente, dois factores muito relevantes para reduzir o risco de incêndios e
a dimensão destes.

Os objectivos globais e as políticas integradoras terão de
ser estabelecidas em espaços alargados, como a União
Europeia, contribuindo obviamente todos os estados
para a sua definição.
Portugal, dada a sua produção florestal e as fileiras associadas que soube desenvolver, pode dar um importante
contributo para a bio economia europeia, sendo também de relevar a qualidade da investigação que várias
instituições do Sistema Científico nacional têm desenvolvido nesta área.
As atuais fábricas de pasta de celulose estão numa boa
posição de partida para evoluírem no futuro para bio
refinarias, desde que se criem condições de mercado
adequadas e se avance com o trabalho de investigação e

Seria relevante a criação de uma instituição nacional
que pudesse contribuir de forma integrada para a formulação de objectivos e políticas nesta área, a nível interno e europeu, com representação da floresta, das fileiras florestais, em particular do sector de produção de
pasta de celulose, da indústria de refinação de petróleo,
da indústria automóvel e do Sistema Científico.

(1) United Nations Conference on Trade and Development.
2016. Second Generation Biofuel Markets: State of Play, Trade
and Developing Country Perspectives.
(2) Clark , James Hanley &\ Deswarte, Fabien E. I., The Biorefinery Concept–An Integrated Approach, Green Chemistry Centre of Excellence, University of York, UK, 2008
(3) Nguyen, Que and Bowyer, Jim, Global Production of Second
Generation Biofuels: Trends and Influences, Dovetail Partners
Inc., January 2017

VITOR CRESPO
Sócio n.º 353

A aposta na Qualidade
Na edição nº 77 de Verão de 2017, da Revista Pasta e Papel (info@tecnicelpa n.º51), referi-me às tecnologias de
impressão Digital vs Offset e às tendências de mercado.
A mensagem foi, de que as tecnologias se complementam e que a decisão passa por indicadores como a renta-
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bilidade, a eficiência e a qualidade, para cada tipo de trabalho realizado. É neste contexto que partilho o exemplo que “entra” pelas nossas casas com o início do ano
escolar, o “back to school”e com a produção das campanhas de material e equipamentos “office”. Selecionei dois
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exemplos que me despertaram particular interesse, um
que apresenta a caneta digital, com a mensagem de que
não necessita de usar papel e outro com oferta de resmas
para imprimir, na compra de impressoras. Apesar de no
1º caso estar referido a substituição do suporte papel
pelo digital, é um facto que ambos utilizaram, não só
os meios digitais, mas também o papel para comunicar
e promover as campanhas. E é um facto, também, que
foi por ter recebido a campanha promocional no correio,
que me deu a oportunidade de partilhar estas ideias. Não
pretendo abordar a temática sobre os meios de comunicação, digital e papel, mas a importância que a qualidade
do papel também tem nas campanhas de marketing.
Em ambos os casos notei que o trabalho é de qualidade relativamente baixa, quer pelo papel utilizado, quer
pelo resultado final (impressão), fruto da preocupação
que existe em reduzir os custos nas campanhas, mesmo
sabendo que o impacto do custo do papel não é a maior
“fatia” do total da campanha. Como exemplo, num trabalho recente, percebi que o custo do papel offset rondava os 15% sobre o custo total da obra de livro.
O que pretendo demonstrar é que um papel de melhor
qualidade terá seguramente implicações na maior ou
menor recetividade, percecionada ou não, por parte dos
consumidores, através de uma apresentação mais apelativa, pelos contrastes e definição de cor, toque e leitura
agradável. Ou seja, melhores resultados nas vendas dos
produtos. Noutra perspetiva, e relativamente á produção dos trabalhos, o impressor poderá avaliar a qualidade do papel através da rentabilidade (total cost of ownership), eficiência (menos perdas de tempo e consumíveis),
e qualidade de impressão. No final do dia, o acréscimo
de custo do papel terá um significado marginal sobre o
custo total do trabalho realizado.

O incentivo também passa pelos “papeleiros” terem a
preocupação de fabricar os seus produtos para atingir
os melhores resultados esperados. É através do conhecimento das aplicações, tecnologias de impressão, necessidades dos consumidores e do mercado que os produtores
devem “desenhar” e desenvolver os seus papéis.
Com a introdução das tecnologias de impressão ink jet
de alta velocidade, novos desafios se vão afirmando e
consolidando no mercado, consequentemente, novos
desafios para toda a cadeia de valor do papel. Tratando-se de uma aplicação por projeção de gotas de tinta,
representando cada uma, um ponto de cor, a interação
com o papel deve ser de tal forma que a sua retenção na
superfície, possa permitir uma excelente definição do
ponto e melhores contrastes. De uma forma mais ilustrativa, pretende-se que cada ponto no papel seja a reprodução do que o cliente do trabalho viu no seu écran,
representado por pixéis. É nesta compreensão que os
papeleiros devem trabalhar, otimizando assim os seus
produtos e incentivando os clientes, editoras, agências
de publicidade e marketing, gráficas, a utilizarem um
papel de qualidade mais elevada, com as garantias de
melhor comunicação para o consumidor final e de melhor rentabilidade para os processos de realização dos
trabalhos, impressão e acabamentos. Um conceito de
qualidade de papel que relaciona muito mais pela sua
adequabilidade aos objetivos e propósitos do fim a que
se destina, comunicar melhor, do que á visão mais restrita das suas características intrínsecas e especificas
como produto papel.
É este o “papel” e o esforço que temos que continuar a
desenvolver.

GONÇALO VIEIRA
Sócio n.º 1024

Logística:
Evolução - Desafios - Estratégia - Sustentabilidade
Nas duas (2) últimas décadas houve um grande desenvolvimento da logística em Portugal, em paralelo com
uma evolução nas competências técnicas dos seus profissionais (necessidade de adquirirem mais e diferentes
competências num mercado cada vez mais global, exigente e competitivo) e uma visão da sua ainda maior
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importância por parte das empresas, que perceberam o
contributo da logística não apenas na vertente de custo
e serviço, mas também e principalmente, no seu planeamento estratégico de médio/longo prazo, na inovação,
diferenciação de processos e na procura constante pela
eficiência operacional, contribuindo desta forma para
ARTIGOS DE OPINIÃO

27

uma maior sustentabilidade/competitividade dos seus
modelos e fluxos logísticos.
Este novo “paradigma” logístico, de âmbito nacional e
internacional (dinamizado pelas exportações e importações), por serem realidades e complexidades muito
distintas, não podem ser analisadas/avaliadas de forma
integrada e “única”, apesar de alguns processos logísticos serem semelhantes e até complementares. Enquanto Portugal, País de dimensão reduzida, utiliza nos seus
fluxos logísticos essencialmente o transporte rodoviário,
para os mercados internacionais, pela diversidade mundial de mercados, maiores distâncias a percorrer, necessidade da logística inversa (importação) diversidade de
modos de transporte a utilizar e complementaridade
entre eles (intermodalidade/multimodalidade), os fluxos
logísticos caraterizam-se por uma grande complexidade.

Logística Âmbito Nacional
Portugal foi, muito provavelmente, o País Europeu que
mais se desenvolveu logisticamente nos últimos vinte
(20) anos. De um reduzido número de operadores logísticos (3PL´s) nos anos 90, uma distribuição muito “capilar”,
empresas com as suas componentes logísticas (armazéns e transportes) próprias e dedicadas, um setor portuário pouco desenvolvido, tecnologias de informação
de suporte à atividade Logística pouco desenvolvidas
e abrangentes, avançou-se nas décadas seguintes para
uma realidade muito diferente, para melhor, também
potenciada e dinamizada pelas necessidades da economia (empresas).
Entre outras melhorias, começaram a surgir mais e
maiores operadores logísticos, consequência da estratégia de muitas empresas em externalizarem as suas
atividades logísticas (outsourcing) para se concentrarem mais no seu “Core Business” (Vendas), contribuindo este processo para uma redução de custos Logísticos
(mais ou totalmente variáveis) pelas economias de escala proporcionadas pelos operadores logísticos multicliente/produto; mudança cultural das empresas, por
verem mais benefícios do que riscos nestes processos
de outsourcing; Investimento de operadores logísticos numa nova tipologia/qualidade de armazéns, pelo
acréscimo de atividade e pela necessidade de terem
maior eficiência - produtividade nas operações, o que
foi acompanhado por uma automatização de muitos armazéns nos fluxos de recepção/armazenagem/picking/
expedição, suportados por sistemas de RF e VP; a centralização da grande distribuição (redução do canal
“Horeca”) que, apesar de ter um custo para as empresas
(fornecedores), permitiu reduzir pontos de entrega diretos e complexidade logística, concentrando cerca de
80% da carga movimentada em/para Portugal em poucos entrepostos, de grande dimensão, essencialmente
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junto ao litoral no eixo entre Lisboa-Porto com transportes
dedicados, gerando consequentemente dificuldades logísticas de transporte às empresas localizadas do interior
do País (pouco consumo) por menor disponibilidade de
meios rodoviários para subcontratar.
Em suma o mundo logístico num País pequeno mas muito dinâmico como o nosso, modificou-se substancialmente, tornando-se mais eficaz, eficiente e competitivo,
acrescentando valor às empresas.
Apesar desta evolução, num mercado cada vez mais global, exigente e em permanente mudança, que exige regulares processos de melhoria contínua, ainda existe muito
por fazer, no curto/médio prazo, para que a logística seja
ainda mais eficiente e competitiva nas suas operações,
antecipando também a revolução tecnológica que já chegou e vai evoluir muito nos próximos anos com impactos
importantes nos ativos logísticos, principalmente através da criação de armazéns de menor dimensão junto
às grandes cidades, para mais rapidamente servirem os
clientes (B2C) e pela diversificação da tipologia dos veículos de distribuição a utilizar na logística urbana.
Resumidamente, alguns dos grandes desafios logísticos
em Portugal vão passar por: fluxos logísticos mais JIT
com consequente redução de stocks; no transporte rodoviário utilização de megatrailers (maior capacidade
de carga e menor custo) e criação de condições para uma
maior competitividade das empresas localizadas no interior do País, através da eliminação das portagens existentes entre outras medidas; redução de distâncias de
transporte em “vazio” e desenvolvimento de fluxos de
logística inversa entre clientes e fornecedores (projetos
colaborativos); no transporte ferroviário incentivar e
subsidiar o seu desenvolvimento aumentando a oferta
de serviços regulares (porta-a-porta) do interior e centro/norte do País para o litoral e sul respetivamente; no
transporte fluvial acelerar o seu desenvolvimento, inicialmente na grande Lisboa (eixo Lisboa – Carregado /
Santarém) e de futuro grande Porto; ter tecnologias de
informação ainda mais desenvolvidas, como o RFID,
para permitirem agilizar ainda mais todo o fluxo de
produto/informação que vai otimizar fluxos de receção/armazenagem/picking/expedição nos armazéns/
entrepostos logísticos, permitindo também evoluir na
automatização do “check-out” das lojas da grande distribuição, como já existe em alguns países, em que o pagamento funciona num processo tipo “Via Verde”.

Logística Âmbito Internacional
A Logística de exportação e também de importação, requer dos seus responsáveis competências técnicas (tema
interessante a desenvolver num futuro artigo de opinião) e de gestão acrescidas, quando comparadas com a
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atividade logística concentrada maioritariamente ou na
totalidade num País, com muitas particularidades, mas
de dimensão reduzida, como é Portugal, onde o transporte rodoviário é predominante.
Se em relação à Europa, região grande consumidora das
nossas exportações, estamos numa posição periférica,
o que implica custos logísticos acrescidos, menor oferta
de meios logísticos, maior exposição às variações da Balança Comercial do País e distâncias/tempos de percurso
muito superiores, quando comparados com quem está

no centro da Europa, em relação às atuais rotas marítimas
estamos, mundialmente, bem posicionados (gráfico 1)
apesar da ameaça da recente grande iniciativa Chinesa
OBOR - Belt and Road (impulso para uma nova e diferente globalização), que com o envolvimento de cerca de
70 Países, prevê, com investimentos significativos, criar
uma rede de infraestruturas e serviços que ligarão por
Terra (camião & ferrovia) e Mar, a China à Europa e à
África, ao Mediterrâneo e ao Atlântico, numa nova rota
da “Seda marítima” (gráfico2).

Gráfico 1

Gráfico 2

Sendo as exportações o “motor” regular do desenvolvimento económico do País, que desde 2012 têm crescido
substancialmente em volume e alargado na diversidade
de mercados, foi possível, principalmente nos últimos
anos, desenvolver novas soluções logísticas que acrescentaram competitividade à logística e consequente valor para as empresas.
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Não querendo ser exaustivo, algumas das alterações logísticas passaram pela grande evolução do transporte
marítimo de carga contentorizada e mais concretamente o transporte marítimo de curta distancia (TMCD)
que passou a ser uma excelente alternativa, na última
década, ao transporte rodoviário nos fluxos de
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mercadorias entre Portugal e os diversos destinos na
“fachada” Atlântica Europeia, onde se encontra grande
parte do consumo, com serviços de entrega porta-a-porta; o setor portuário que se desenvolveu para modelo
de gestão da operação portuária Landlord (concessão
e/ou licenciamento), aumentou o volume de carga movimentada, potenciado pelas exportações, a alteração
na legislação do trabalho portuário, a eliminação de algumas taxas aplicadas no passado à carga e criação de
um Regulador para o setor; sobre investimentos em
infraestruturas logísticas, a definição das prioridades
para a próxima década que passam pelo setor portuário
e ferroviário de mercadorias; no transporte rodoviário,
a possibilidade de serem movimentadas 60 toneladas entre fábricas e portos; no transporte ferroviário,
a privatização do operador ferroviário CP Carga, a gestão dos terminais ferroviários pela IP e o aumento das
ligações ferroviárias entre Portugal e Espanha (solução
ferroviária entre Portugal e Alemanha vigorou apenas
durante dois (2) anos); desenvolvimento da intermodalidade apesar de ainda escassa; o desenvolvimento das
plataformas logísticas estritamente necessárias a um
País como o nosso; e o desenvolvimento das tecnologias
de informação adequadas a novos modelos logísticos.
Apesar das melhorias referidas, a logística deve preparar-se para a próxima década, que será seguramente
diferente, pelo impacto das novas tecnologias (logística
4.0), pelos investimentos logísticos estratégicos a realizar (portos e ferrovia) que devem ser efetuados numa
perspetiva de otimização das infraestruturas já existentes e não por construção de novos terminais de contentores e novas linhas ferroviárias sem retorno de investimento aceitável, mas também pelas mudanças no setor
rodoviário, marítimo (shipping) e metas ambientais.
Genericamente e concentrando este meu artigo de opinião em seis (6) iniciativas que vão influenciar o futuro
da logística, diria que no transporte marítimo os portos
nacionais vão ter de preparar-se para navios de maior
dimensão (tendência de mercado) sabendo que muitos
dos navios de pequena dimensão que atualmente escalam os nossos portos são cada vez mais escassos a nível
mundial e não estão previstos ser construídos nos próximos anos; no setor portuário, entre outras medidas,
garantir a realização dos investimentos previstos pelo
Governo (Dezembro de 2016) na melhoria das acessibilidades marítimas de alguns portos (ex. Figueira e Setúbal),
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rever os atuais processos de concessão, sendo o licenciamento portuário uma excelente alternativa em alguns
portos, agilizar o modelo de Governança dos portos,
alargar as atividades nos terminais portuários, em que
se justifique, a 24/7/365 com acompanhamento dos
serviços de pilotagem e reboques; no transporte ferroviário melhorar a infraestrutura nacional atualmente
existente e desenvolver este modo de transporte nos
tráfegos internacionais para destinos “além Pireneus”
no centro da Europa, através de dois (2) corredores ferroviários em bi-bitola, coordenadamente com Espanha:
um a sul (Poceirão – Caia – Madrid) e outro no centro/
norte (Linha da Beira Alta: Pampilhosa – Vilar Formoso – Irun) com duas bifurcações (Pampilhosa – Linha
do Norte e na Guarda) para além da melhoria da linha
da Beira Baixa; no transporte rodoviário a adaptação a
novas tendências do setor como os Mega-Trailers, Double-Deckers, Motores diesel mais eficientes, Motores
eléctricos, veículos a gás natural, Self-driving; Inovação
em sistemas de tracking das cargas globais e integrados;
e desenvolvimentos de recursos humanos com competências técnicas e de gestão logísticas.

Riscos Mundiais e Impactos Logísticos
Os riscos e incertezas num mercado global existem e o
que hoje é uma realidade amanhã pode ser outra, daí
que uma estratégia logística tem de estar bem “fundamentada” (sustentável) mas ser suficientemente flexível
para se adaptar a novas realidades. Entre alguns riscos
com impactos logísticos relevantes, temos a situação
política na Europa (e.g.: Brexit e barreiras ao livre comércio (ex. regras aplicadas ao transporte rodoviário na
Alemanha e Benelux a empresas estrangeiras)); acordo
EUA- Europa (TTIP); adopção de metas ambientais exageradas; efeito cambial; e petróleo vs gás natural.

Conclusão
Apesar do muito que já foi feito no desenvolvimento da
logística no âmbito nacional e internacional, muito ainda está por fazer, de forma diferente, para termos uma
logística mais global, eficiente, competitiva e diversificada, em que as variáveis habituais Tempo-Custo- Serviço,
não deixando de ser relevantes, vão ser “ultrapassadas”
por Estratégia – Eficiência Operacional - Sustentabilidade – Colaboração.
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Progressos recentes na utilização de lenhina
para fibras de carbono e polímeros reforçados
PAULA C.O.R. PINTO
RAIZ- Instituto de Investigação da Floresta e Papel, Quinta de S. Francisco, Apartado 15, 3801-501 Eixo, PORTUGAL
paula.pinto@thenavigatorcompany.com

A produção de pasta na Europa (países CEPI) foi cerca de 37 milhões de toneladas em 2016 1 o que corresponde a uma
produção de 14 a 18 milhões de toneladas de lenhina como um componente dissolvido no licor negro. A nível mundial, apenas 2% da lenhina é comercializada, sendo os lenhossulfonatos o maior segmento de produtos (85% do mercado global em 2014), sendo utilizada em alimentação animal, argamassas e betões e também para mercados médios
e pequenos, como o de dispersantes, resinas, aglutinantes e aromatizantes (vanilina).
A lenhina é uma macromolécula com uma rede tridimensional que pode dar origem a uma multiplicidade de químicos aromáticos de alto valor ou, em alternativa, pode ser usada como um polímero aproveitando as funcionalidades
e estrutura natural com as modificações necessárias. Alguns progressos recentes têm demonstrado a lenhina como
matéria-prima adequada para materiais de alto desempenho, tais como fibra de carbono, espumas e elastómeros.
As fibras de carbono (FC) são materiais de baixa densidade (1,8 g/cm 3 vs. 8 g/cm 3 para aço tradicional), com mais de
92% de carbono, sendo utilizadas como agentes de reforço em compósitos de alto desempenho com matrizes de resina
sintética tais como epóxis, poliamidas, ésteres de vinilo, fenólicos e alguns termoplásticos. A designação “polímeros
reforçados com fibra de carbono” (PRFC) refere-se a compósitos com uma matriz polimérica. As FC fornecem força e
rigidez ao compósito, enquanto que o material da matriz mantém o alinhamento das fibras e transfere a carga estrutural entre as fibras. Devido ao custo, a utilizaçao de FC está restrita a aplicações particulares que exigem materiais
fortes e leves. Cerca de 96% da produção de fibras de carbono é assegurada pelo precursor poliacrilonitrilo (PAN)
produzido a partir de propileno e de amonia. No entanto, este precursor não está comercialmente disponível, sendo
detido pelos produtores de FC, o que poderá ser uma das razões para o elevado preço das FC (entre 25 e 113 US$/kg,
conforme a aplicação). 2 O mercado de PRFC deverá crescer 9,9% entre 2015 e 2020, principalmente devido ao sector
automóvel. 2
Entre o grande número de potenciais produtos à base de lenhina, as FC são uma das opções de maior valor acrescentado.
Existe um interesse crescente pela lenhina nesta área devido ao seu teor de carbono elevado (> 60%), a ausência de
subprodutos tóxicos durante a carbonização, disponibilidade e baixo custo relativo 3 . As etapas de produção de FC a
partir de lenhina são apresentadas na Figura 1.

Figura 1 - Esquema geral do processo para a produção de FC a partir de lenhina 4,5 (adaptado)

A percentagem de contaminantes da lenhina e a distribuição de peso molecular são determinantes no processo de
electrofiação para produção de FC, pelo que o processo de isolamento/fracionamento tem um papel importante na
maior adequação da lenhina para essa aplicação e deve ser analisado de forma integrada. Por outro lado, a incorporação de um polímero plastificante tem também um efeito positivo na qualidade das fibras electrofiadas.
A produção de misturas de poli(óxido de etileno) (PEO) / lenhina Alcell foi iniciada em 2004 6 fazendo referência à
importância da estrutura de lenhina no sucesso desta aplicação. O produto final demonstrou excelentes propriedades
de termoformação com incorporação de lenhina até 25%. 6 Desde então, a lenhina foi utilizada com sucesso como
precursor para FC por mistura com outros polímeros incluindo polietileno (PE), polipropileno (PP), politereftalato de
etileno (PET), PAN e alcool polivinílico (PVA). 3 Recentemente, foram produzidas nanofibras lenhina/PET (diâmetro
médio inferior a 200 nm), por electrofiação e transformadas com sucesso em fibras de carbon. 3 A maior área de superfície resultante melhora a sua capacidade como material de reforço. Para além de FC, estas nanofibras podem ser
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também precursores de materiais funcionalizados, conforme revisto na literatura. 5 Apesar dos grandes progressos,
incluindo a produção de PRFC com lenhina kraft de folhosas desenvolvida pela ORNL e Volkswagen 7 , as propriedades mecânicas devem ser melhoradas para consolidar a lenhina como fonte competitiva de FC.
Esta é uma área em desenvolvimento que pode definir a viabilidade da implementação de processos de separação/
fracionamento de lenhina a montante, aliviando a caldeira de recuperação nos casos em que se justifique e trazendo
mais valor a este subproduto do que a recuperação energética actual.
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