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Editorial

PEDRO MATOS SILVA
Presidente do Conselho Diretivo

Aproveitar o Momento

EDITORIALinfo tecnicelpa 58

Há uma preocupação crescente com o desenvolvimento futuro do nosso sector, em particular com a sua sustentação, 

relacionada com o abastecimento da matéria-prima principal, com o impacto e a reputação na opinião pública e com 

a evolução dos mercados dos nossos produtos. Está patente em alguns dos artigos deste número da Info@Tecnicelpa.

Sim, os sinais obrigam a uma análise mais profunda e a uma capacidade de antecipação, percepção e adaptação muito 

maiores que no passado. Seguramente teremos que alterar o nosso modo de atuar e aumentar a agressividade positiva 

na busca dos factores que possam alavancar as nossas vantagens competitivas, ou mesmo criar novas. Precisamos 

de ser inquietos e ainda mais ambiciosos relativamente ao posicionamento que detemos nas comparações de custo, e 

procurar formas de nos diferenciarmos ainda mais por esta, ou outras vias, que estejam ao nosso alcance.

Mais fácil de dizer (escrever) que fazer, dirão. Sim, mas pensemos no salto tecnológico que está hoje cada vez mais 

acessível e que nos pode permitir ganhos de performance substancialmente maiores, que os normais incrementos que 

vivemos nas ultimas décadas.

A introdução de ferramentas de Inteligência Artificial na gestão operacional de processos de produção está a ser uma 

realidade crescente e com resultados disruptivos em muitos campos de atuação. Há hoje exemplos de aplicação deste 

tipo de ferramentas, quer seja por via de adopção de soluções de Machine Learning, de Natural Language Processing 

ou em Robótica Avançada que nos deixam crescentemente convencidos que já não falamos de ficção científica, mas de 

realidade ao alcance. E a velocidade de penetração e desenvolvimento destas ferramentas é de tal forma avassaladora 

que parece ser agora “o momento”.

Se nos detivermos no nosso caso, e o compararmos com os casos conhecidos de aplicação pratica, facilmente concluí-

mos que a quantidade de dados estruturados que a indústria de pasta e papel produz e armazena há muito tempo, per-

mitirá alimentar estas soluções e treinar modelos preditivos dos nossos processos com relativa facilidade. E não só nas 

Fábricas como seria mais óbvio pensar. Também em benefício da produtividade da Floresta, também na forma como 

lidamos com os nossos stakeholders a montante e jusante da cadeia produtiva, também na forma como poderemos 

acrescentar informação para controlar melhor o nosso impacto ambiental.

A título de exemplo, hoje quando falamos com alguns Call Center ficamos expostos a este tipo de soluções. Algumas 

respostas poderão ser automáticas deixando os operadores mais disponíveis para respostas mais difíceis e morosas, 

aumentando o nível de serviço oferecido.

A capacidade de nos adaptarmos a esta mudança, a esta nova revolução tecnológica, será porventura o factor mais 

importante para, no futuro muito próximo, garantir a continuidade da força que o sector tem tido ao longo de mais de 

60 anos de longevidade em Portugal. 

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

Desenganaram-se no entanto, os que ainda pensavam que 
o conceito de biorefinaria era uma aquisição tecnológi-
ca recente, como foi demostrado de forma eloquente por 
Pascoal Neto na primeira intervenção do dia, através de 
uma figura icónica representando as “Biorefinery trees”. 
Ilustrou também a evolução de uma “pulp&paper based 
industry” para uma “biorefinery based industry” em que 
o output de produtos papeleiros, ainda que relevante em 
termos de quantidade, poderá ser secundarizado em ter-
mos de valor acrescentado para o negócio de base florestal. 
Para isso contribuirá, na próxima década, um crescimento 
de 15% em produtos originados da lenhina das fabricas de 
pasta ou obtidos diretamente da floresta desconstruindo 
cadeias poliméricas.

Gabriel Sousa, o orador seguinte, fez uma breve introdu-
ção ao nascimento de uma nova estrutura de inovação e 
desenvolvimento no grupo Altri, antes de evoluir para a 
demonstração do potencial do processo ao sulfito para pro-
duzir produtos como os lenhosulfonatos não processados, 
ou produtos de síntese como o acido acético, o etanol, o 
xilitol ou o furfural, sem esquecer o potencial de síntese 
de proteínas para alimentação animal. Se o desafio tecno-
lógico ainda é grande, sobretudo ao nível das pentoses, a 
recompensa também o é se pensarmos em valores de mer-
cado de USD 1500/ ton de furfural, ou nos 14 milhões de 
toneladas de ácido acético comercializadas a nível mundial 
em cada ano. É verdade, como referiu o orador, que con-
centrações abaixo de 2% de algumas substâncias parecem 
colocar dúvidas sobre a rentabilidade dos processos, mas a

combinação de técnicas de extração líquido-líquido e pro-
cessos de destilação constituirá uma boa solução de partida.

A oradora seguinte, Paula Pinto, foi apresentada como al-
guém que respira lenhina por todos os poros. E provou-o de 
forma inequívoca através de um conhecimento profundo 
da química das lenhinas e não da lenhina, transformando 
a sua apresentação numa verdadeira aula sobre a matéria. 
A desconstrução que fez da complexidade desta substância 
natural nos seus componentes base, para ilustrar a dificul-
dade de passagem da escala laboratorial para a industrial, 
deveria ser elemento obrigatório de estudo para qualquer 
novo investigador desta área. Duas notas da intervenção 
de Paula Pinto sobre a atenção especial a ter na eliminação 
da toxicidade de substâncias de base lenhina que possam 
ser usadas no ramo alimentar e sobre o desafio que ainda 
persiste na melhoria da resistência mecânica dos termo-
plásticos que incorporam este material.

O investigador que se seguiu, Mendes de Sousa é indiscu-
tivelmente um decano nesta área e alguém que, durante 
o já longo percurso de investigação no RAIZ, se habitou a 
abriu janelas de oportunidade onde muitos de nós só ve-
riam paredes. A sua apresentação teve com base de par-
tida as fibras celulósicas micro e nano-fibriladas obtidas 
a partir de pastas kraft de eucalipto. Ilustrou o potencial 
de aplicações destes novos materiais em vários campos. 
Na biomedicina, por exemplo encontram aplicação na 
substituição de tecidos vivos e como material de reforço, 
atendendo às suas excecionais caraterísticas mecânicas.  
Abordou de seguida as novas metodologias de extração de 
xilanas envolvendo, por exemplo, membranas seletivas e 
processos de precipitação.

Um importante aspeto da sua apresentação foi a compa-
ração da intensidade energética dos métodos de produção 
de nanocelulose que evoluiu dos 25 a 30 MWh/ton do fra-
cionamento mecânico (Masuko Grinder), para os atuais 2 
a 5 MWh/ton dos homegeneizadores ultra-pressurizados 
como o que equipa o RAIZ.  

Da Biorefinaria à Biorefinaria 
SEMINÁRIO

JOÃO MARTINS
Sócio n.º 822
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Um elemento comum entre a sua apresentação e as an-
teriores foram os “forescast” para os próximos anos que 
apontam para um crescimento exponencial da oferta de 
nanocelulose.  

Por fim revelou o seu novo amor (investigativo) que são os 
Xilooligossacarídeos, que por si só constituirão toda uma 
nova linha de I&D no âmbito do projeto IMPACTUS.

Cumprido o programa da manhã seguiu-se o almoço que 
permitiu reencontrar velhos e novos conhecidos e uma in-
teressante troca de ideias.

Seguiu-se uma visita aos laboratórios do RAIZ onde novos 
equipamentos marcam presença, permitindo fazer os inú-
meros ensaios necessários aos projetos de investigação em 
que o RAIZ está envolvido.

O seminário prosseguiu com a intervenção de António Pra-
tes, que antes de tudo endereçou aos presentes um convi-
te irrecusável para visitarem a exposição dos 130 anos da 
fundação da Celulose do Caima. Sob o título “De Albergaria 
a Constância”, esta exposição pode ser visitada na Casa-Me-
mória Camões em Constância, até 17 de maio de 2019. E de-
pois, numa linguagem clara e concisa, demonstrou as razões 
pelas quais a Caima fez uma transição quase natural duma 
pasta papeleira destinada sobretudo ao “tissue”, para uma 
pasta solúvel destinada ao mercado têxtil. A conjugação da 
utilização de eucalipto e um processo ao sulfito (ácido) pro-
duzem uma pasta de alto teor de α-celulose que, na expres-
são do orador, “nos colocava quase lá”.  Após a entrada em 
2012 no mercado da pasta solúvel pela gama baixa, a em-
presa decidiu investir de forma clara (cerca de 40 milhões 
de euros), para entrar no mercado de gama alta. A passagem 
de 5 para 6 digestores batch no cozimento, o aumento da ca-
pacidade da evaporação e a alteração no branqueamento fa-
zem da Caima uma fábrica capaz de produzir 125 000 tone-
ladas/ano de pasta solúvel, 55 000 tons de lenhosulfonatos

e que pode injetar 96 GWh de energia elétrica na rede na-
cional. Para terminar, uma curiosidade; ao comerem salchi-
chas reparem na pele que as envolve, é que o certificado de 
nascimento daquele material pode bem dizer, Constância.

Mudamos a agulha e viajamos dos têxteis para os combus-
tíveis pela mão de Alexandre Gaspar que nos mostrou o 
enorme potencial de mercado do bioetanol celulósico. Um 
denominador comum a outros materiais anteriormente 
abordados é o crescimento estimado do mercado acima de 
2 dígitos. Num mercado dominado por norte-americanos e 
brasileiros e com a União Europeia a finalizar a nova diretiva 
para o período 2020-2030 (acordo a 14/06/2018), abre-se um 
novo horizonte de crescimento para o bioetanol.  Num gráfi-
co extremamente interessante, o orador demonstrou o baixo 
impacto em termos de emissões para a mesma produção de 
energia do bioetanol face aos combustíveis convencionais 
(gasolinas) e mesmo face à energia elétrica quando se englo-
bam todas as formas de produção (combustíveis) presentes 
no MIX do produto. Entre processos de produção “standar-
dizados” e a nascer, as maiores empresas do setor químico 
disputam um lugar à mesa de um mercado estimado em 
mais de 130 000 milhões de USD. De acordo com Alexan-
dre Gaspar, os resíduos florestais em geral e os das matas de 
eucalipto e das fábricas de pasta em particular, poderão ser 
excelentes fontes de bioetanol a preços competitivos. Uma 
nota final para a investigação em células de combustível 
com base no etanol (Nissan), que pela sua maior segurança 
face às soluções atuais, poderá gerar a solução ganhadora.

O tema seguinte “Residuos da indústria de pasta e papel 
como matérias-primas: Economia circular”, apresentado 
por Susana Pereira, surgiu como exemplo prático da atua-
lidade do “velhinho” princípio de Antoine Lavoisier, sendo 
que neste caso alguma tecnologia é necessária para ajudar 
a natureza. Afinal aterro não é o fim de linha para Dregs, 
Gritts, Lamas de Carbonato, Cinzas volantes e Lamas de 
ETAR, pois a aplicação em aditivos para a construção civil

Pascoal Neto

Paula Pinto

Gabriel Sousa

Luís Machado

Mendes de Sousa

Alexandre Gaspar

Susana Pereira

António Prates
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(ex. argamassas e agregados leves), e agregados de carvão 
ativado, são certamente aplicações técnica e, cada vez mais, 
economicamente interessantes. Englobado em programas 
de R&D internacionais como o PROTEUS e o PAPERChain, 
a valorização de resíduos ilustra bem a capacidade dos in-
vestigadores nacionais em transformar ameaças em opor-
tunidades, criando projetos “Demonstradores” de modo a 
mostrar, com aplicações reais, o que é na prática, a econo-
mia circular. Uma referência especial ao projeto NoWaste, 
explicado pela oradora e em que ilustrou como dois resí-
duos da indústria, cinzas de caldeiras de biomassa e lamas 
biológicas, foram combinados para criar nova vida em cou-
tos mineiros abandonados do interior alentejano. Nas pala-
vras da oradora “a erva já cresce numa terra anteriormente 
totalmente despida de vida”.

E como corolário da jornada, Paula Pinto fez uma descri-
ção do projeto IMPACTUS – Innovative Products and Te-
chnologies from Eucaliptus, em que a biorefinaria é a peça 
chave e que junta empresas, universidades e laboratórios 
de investigação um pouco por toda e europa. O projeto sur-
ge como uma resposta ao desafio da CEPI de que, nas pró-
ximas décadas, mais de 20% do valor acrescentado na in-
dústria provenha de produtos inovadores de base biológica 
(florestal). Alicerçado, no caso do RAIZ, em mais de 20 anos 
de conhecimento, este projeto comporta metas ambiciosas, 
como a criação de 4 spin-offs, o registo de pelo menos 10 
patentes, a publicação de mais de 100 artigos científicos, a 
participação em mais de 50 conferências internacionais e a 
criação de oportunidades para que cerca de 20 investigado-
res possam realizar as suas teses de doutoramento. Nascido 
formalmente em fevereiro de 2018 o projeto IMPACTUS 
conta com um orçamento global de 15 milhões de euros, 

dos quais 8,6 milhões financiados por programas nacionais 
e europeus. Contando como uma equipa que abrange cerca 
de 180 pessoas, foi claramente transmitido por Paula Pinto 
o empenho para que este projeto seja um caso de sucesso 
na e da investigação nacional.

O enceramento dos trabalhos estaria a cargo de Pascoal 
Neto e de Luis Machado que, numa atitude ética e simpá-
tica que se regista e saúda, delegaram o fecho dos traba-
lhos a A. Dolores Ferreira, administrador do grupo Altri, 
que relembrou algumas das suas intervenções ao longo do 
seminário, alertando para aspetos tão essenciais como a 
atenção sempre necessária à diferença entre a capacidade 
de produzir e a capacidade de vender. Retomou a questão 
sobre se a fibra longa está mais avançada na biorefinaria 
que a fibra curta, afirmado que o mercado olha sempre 
para a fibras longas como “melhores para …”. Fechou a sua 
intervenção enfatizando que a bio-refinaria como modelo 
de negócio se vai impor, com sucessos, mas também com 
fracassos, e na mesa do mercado, dominada por vezes por 
grandes “players”, certamente não ficarão todos, mas ape-
nas aqueles que tiverem o discernimento de escolher e pro-
duzir mais produtos vencedores que perdedores.

Uma palavra final para Luis Machado que, partindo duma 
ideia do programa de atividades da Tecnicelpa, fez nascer 
um seminário fundamental no momento atual da indús-
tria e que permitiu perceber que novas formas de coope-
ração serão possíveis, desejáveis ou mesmo necessárias se, 
como indústria de referência nacional que somos, quiser-
mos ter também sucesso neste novo desafio que se coloca 
no contexto internacional. 

A plateia do Seminário

Em visita ao Centro
de Investigação RAÍZ
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No passado mês de Dezembro a Tecnicelpa organizou mais 
uma festa de Natal especialmente orientada para as famí-
lias dos nossos sócios.

Neste evento, as famílias (miúdos e graúdos) tiveram opor-
tunidade de participar num programa especial de Natal que 
consistiu num belo almoço seguido de uma ida ao circo - este 
programa desenvolveu-se em Lisboa, no Parque das Nações. 

A Tecnicelpa em colaboração com a LTM Consultores, rea-
lizou o primeiro webinar no dia 19 de fevereiro, sobre o 
tema “Comportamentos Seguros”. 

Esta edição registou uma participação de cerca de 90% par-
ticipantes vs inscritos, o que se revelou uma taxa muito ele-
vada para a experiência deste tipo de modalidade. Também 
os comentários dos participantes sugerem que, para além 
de algumas dificuldades de conexão pontuais, a satisfação 
foi muito apreciada, dada a comodidade de poder receber

informação e interagir com o formador, a partir do seu pró-
prio local de trabalho.

Dado o bom acolhimento que esta iniciativa teve, por parte 
dos nossos associados, a Tecnicelpa irá desenvolver esfor-
ços no sentido de proporcionar mais Webinares, ao longo 
deste ano, em matérias sugeridas e que se consideram do 
maior interesse para os técnicos do setor.

A atividade contou com a participação de 46 pessoas. A ida 
ao circo foi bastante apreciada por todos dada a qualidade do 
espetáculo – é de louvar a participação neste tipo de eventos 
que lutam com alguma dificuldade de sobrevivência.

Parabéns à Tecnicelpa por esta iniciativa. Que a mesma se 
repita todos os anos e que os sócios participem de forma 
expressiva.

Convívio de Natal TECNICELPA 

1º Webinar TECNICELPA

VITOR LUCAS
Sócio n.º 1084

Ao almoço No Circo
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Numa cerimónia promovida pelo Rotary Club das Caldas 
da Rainha, que decorreu no passado dia 25 de janeiro – em 
que tive a grata oportunidade, na companhia do Fernan-
do Antunes Rosa, de representar a Tecnicelpa - recebeu 
o Reconhecimento de “Mérito de Carreira Profissional” o 
primeiro Presidente da Tecnicelpa, João de Sá Nogueira. O 
homenageado viu a sua carreira ser justamente enalteci-
da por inúmeros oradores, que salientaram, para além dos 
seus méritos profissionais, os seus padrões de ética e inte-
gridade e o seu foco na responsabilidade social.

João de Sá Nogueira, sócio nº. 20 da nossa Associação, es-
teve na origem da sua constituição, tendo sido eleito seu 
primeiro Presidente para o mandato de 1980/82.  Desde 
1989 é membro do Conselho Consultivo. De 1990 a 1996 foi 
Presidente do Conselho Fiscal. De 1996 até 2005, desempe-
nhou o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 
Em 2006 foi eleito seu sócio honorário.

Desenvolveu toda a sua atividade papeleira no Grupo Inapa.

Entre outras distinções honoríficas, é Comendador da Or-
dem de Mérito Industrial e Agrícola (Classe de Mérito In-
dustrial), Medalha de Honra da Cidade de Setúbal, Sócio 
Honorário da Tecnicelpa, do GRACE, da Liga dos Amigos 
do Hospital de S. Bernardo, do Rotary Club de Setúbal e do 
Rotary Club das Caldas da Rainha.

Pela sua brilhante carreira, por tudo que deu ao sec-
tor da pasta e papel e pelo contributo inestimável 
que tem dado à Tecnicelpa, aqui fica também, mais 
uma vez, o nosso Obrigado!

João de Sá Nogueira homenageado 
pelo Mérito de Carreira Profissional 

HOMENAGEM
AUGUSTO GÓIS

Sócio Honorário n.º 2

Cerimónia de homenagem Ao centro, João Sá Nogueira
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Movimento Associativo
Tecnicelpa

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos

Novos Sócios Individuais admitidos

Individuais: 2
Coletivos: 0

Individuais: 13
Coletivos: 0

›  Ana Cristina Rodrigues Barros – The Navigator Company

›  Ana Margarida Carvalho Reis – The Navigator Company

›  André Filipe Matos Martins - Solenis

›  Catarina Micaela Pires Antunes Rebelo – RAIZ

›  Catarina Raquel Gomes Silva Pinho – The Navigator Company

›  Clara Cristiano Sousa Cachim Ré – The Navigator Company

›  João Cortesão Seiça – The Navigator Company

›  Julio Cesar da Costa – WebTech Pulp and Paper Technologies

›  Mónica Alexandra Monteiro Couto – The Navigator Company

›  Paula Alexandra Dias Branco – The Navigator Company

›  Paula Cristina Oliveira Rodrigues Pinto – RAIZ

›  Pedro Flores Martins – The Navigator Company

›  Renato Carvalho Viana – DS Smith Paper Viana

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 373
COLETIVOS: 66

› Assembleia Geral + Palestra - 22 de Março 2019

› Seminário “Manutenção fabril - Fiabilidade de instalações / equipamentos” - 2º trimestre 2019

› Curso “Tratamento de Efluentes – Módulo I” - Abril 2019

› Seminário “Excelência Operacional” - Junho 2019

› Tissue World Europe - 25 – 27 March 2019; Milan - Italy

› 28th IMPS – International Munich Paper Symposium - 27 – 29 March 2019; Munich – Germany

› Specialty Papers Europe - 8 – 10 April 2019; Berlin - Germany

› International Pulp Week - 5 – 7 May 2019; Vancouver - Canada

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

EVENTOS TECNICELPA

Próximos Eventos

EVENTOS INTERNACIONAIS

Faça-se Sócio da Tecnicelpa
Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel.
Saiba mais em: www.tecnicelpa.com
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Galeria da indústria
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Todas as grandes obras do homem e todos os notáveis humanos come-
timentos tem nomes e rostos que ficam como símbolos na memória 
coletiva, embora, por detrás das luzes da ribalta haja, quase sempre, 
outros magníficos atores cujo desempenho é tão fundamental como 
o dos cabeças de cartaz para o sucesso da performance da companhia. 

Para o conhecido e louvado sucesso do arranque industrial de Cacia e 
do lançamento mundial da pasta kraft branqueada de eucalipto, para 
além dos conhecidos protagonistas, tantas vezes justamente louvados, 
houve toda uma equipe de notáveis técnicos de diversas formações 
cuja participação foi fundamental para que tão notáveis resultados ti-
vessem sido alcançados.

MANUEL GIL MATA
Sócio n.º 101

1 - Introdução

RUI CÂNDIDO
FERREIRA RIBEIRO
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Dentro dessa equipe técnica de elite, que justificou para Ca-
cia o epíteto de Universidade da Celulose, permito-me des-
tacar Rui Ribeiro, distinto engenheiro e notável projetista, 
cujo percurso de toda uma vida na indústria veio a revelar 
um vulto que ombreia, em importância e estatura, com os 
das grandes figuras já destacadas nesta galeria.

E se há retrato que mereça especial destaque no espólio 
pictórico da Tecnicelpa, esse é certamente o de Rui Ribei-
ro, pela sua dedicada, continuada e relevante participação 
na vida da Associação dos Técnicos da Indústria Papeleira 
Portuguesa.

Conheci o Eng.º Rui Ribeiro em 1973, numa visita a Cacia, 
onde ele era, na altura, Diretor da Fábrica. Eu havia regres-
sado recentemente dos Estados Unidos, onde fora fazer a 
minha preparação final para o arranque da Celnorte, e uma 
das tarefas que tinha entre mãos era projetar, montar e pôr 
a funcionar o Laboratório de Estudos e Controlo do Proces-
so, tendo o meu Diretor Fabril, o célebre Eng.º Joaquim von 
Hafe, insistido para que eu visitasse o Laboratório de Cacia, 
onde ele, vinte anos antes, tinha realizado os famosos es-
tudos que haviam conduzido à descoberta da pasta kraft 
branqueada de eucalipto.

Após a visita, houve um simpático almoço oferecido pelo 
nosso anfitrião, repasto que se prolongou por um desfilar 
de memórias que acabou por ser, para mim, um jóvem neó-
fito nas artes papeleiras, um notável documentário sobre 
a epopeia do arranque da Companhia Portuguesa de Celu-
lose e da descoberta da  nova pasta papeleira portuguesa.

Muitos foram os episódios recordados, na maior parte dos 
quais sobressaía a personalidade do Eng.º Quevedo Pes-
sanha, figura grande e tutelar da indústria desse tempo, 
simultaneamente capaz da maior liberalidade e da mais 
pequena avareza,  cujo espírito centralizador tudo por ele 
fazia passar, estiolando a iniciativa, os sonhos e os anseios 
da sua jóvem e talentosa equipe técnica, ali representada 
por dois dos seus mais notáveis elementos.

Tendo eu acabado de regressar dos Estados Unidos, veio 
inevitavelmente à baila uma das fidalgas liberalidades de 
Quevedo, a viagem por ele promovida à América do Nor-
te, em 1964, para visitar as melhores fábricas dos Estados 
Unidos e do Canadá, em que participaram Luís Rolo e Rui 
Ribeiro e as respetivas senhoras.

Um dos pontos de romagem tinha sido Savannah, na Geór-
gia, cidade onde eu residira vários meses e que tinha sido o 
poiso da minha família durante os meus prolongados está-
gios técnicos nas fábricas da Interstate Paper, em Riceboro, 
e da Union Camp, em Savannah.

Fiquei deveras espantado com a prodigiosa memória do 
nosso anfitrião, que me reproduziu, com incrível fidelida-
de, o layout, os equipamentos e os principais indicadores 
técnicos dessas unidades industriais onde fizera, dez anos 
antes, uma fugidia visita de algumas horas. Para além dis-
so, descreveu-me os centros comerciais, a zona histórica, o 
porto, a praia, os restaurantes e os encantadores arredores 
de Savannah, como se lá tivesse feito uma prolongada esta-
dia na semana anterior.

Verdadeiramente notável!...

Este encontro foi o primeiro de muitos outros que se foram 
proporcionando ao longo das nossas vidas profissionais, 
que muitas vezes se cruzaram, especialmente após a Revo-
lução de Abril, a nacionalização da indústria, a fusão das 
empresas de celulose e papel e a criação da Portucel, a que 
acabamos por pertencer.

Como Rui Ribeiro nunca quis deixar a sua residência em 
Aveiro, cidade que apaixonadamente adotara desde a sua 
entrada em Cacia, esteve longos anos deslocado em Lisboa,

Rui Ribeiro com Joaquim von Hafe - Tecnicelpa



na Alta Direção e no Conselho de Gerência da Portucel, 
sendo um excelente companheiro para jantares e longas 
e interesssantes cavaqueiras, quando eu, que na altura re-
sidia em Viana, tinha que deslocar-me a Lisboa nas lides 
empresariais. 

Nessas conversas de jantar, em inúmeros restaurantes 
alfacinhas que ele conhecia e desfrutava como ninguém, 
fiquei a conhecer muitos episódios da sua biografia, que 
ele contava com a sua natural loquacidade e o seu notável 
sentido de humor. Muitos foram os pontos de encontro que 
descobrimos nos nossos percursos e que reforçaram a esti-
ma e admiração que eu por ele sentia.

Rui Ribeiro também nascera no Porto, quinze anos antes 
de mim, em 1926, ano da Revolução do 28 de Maio, também 
frequentara o Liceu D. Manuel II, nesse tempo chamado 
Rodrigues de Freitas, cursara as Faculdades de Ciências e 
de Engenharia do Porto e cantara no Orfeão Universitário. 
Tivéramos professores comuns, frequentáramos as mes-
mas praias da cidade e da periferia, éramos adeptos do FC 
do Porto, fizéramos traquinices semelhantes na juventude 
e vivéramos segundo os comedidos padrões de vida dos di-
fíceis tempos da segunda grande guerra e do pós-guerra do 
país de Salazar.

Durante a minha permanência na Portucel, tive também 
oportunidade de trabalhar diretamente com Rui Ribeiro, 
sendo eu Diretor do Centro Fabril Viana e ele Diretor Téc-
nico, Diretor da Divisão Papel e Membro do Conselho de 
Gerência, tendo sido muitos os dossiers e projetos em que 
com ele participei, testemunhando os seus notáveis conhe-
cimentos técnicos e as suas brilhantes qualidades de enge-
nheiro. Muitas vezes me lembro dele e da sua sensibilidade 
para as questões da energia e do ambiente, agora que esses 
temas estão na ordem do dia e cuja importância ele convic-
tamente antecipava há muitos anos atrás.

Tive o privilégio de acompanhar Rui Ribeiro em várias 
viagens de serviço, fora do País, para tratar de assuntos 
técnicos, algumas vezes com a participação das senhoras, 
usufruindo do seu invulgar conhecimento de viajante pla-
netário, que já tinha estado em todo o lado, pernoitado nos 
melhores hoteis e frequentado os mais famosos restauran-
tes. Recordo particularmente uma viagem aos Estados Uni-
dos, em que estivemos em Chicago, passamos por Niagara

Falls e terminamos em Nova Iorque, périplo que nos deixou 
as mais gratas recordações e aumentou a nossa já muita es-
tima pelo casal Maria Emília e Rui Ribeiro.   
   
Foi desta frequente, interessante e amistosa convivência 
que fui tendo com Rui Ribeiro que resultou o razoável co-
nhecimento que fui adquirindo acerca do seu percurso de 
vida, da sua carreira profissional e da sua trajetória pessoal 
que resultou a minha convicção, talvez falaciosa, de que 
poderia atrever-me a esboçar o seu perfil biográfico. Para 
mitigar as minhas falhas de conhecimento e modéstia de 
estilo, recomendo aos leitores desta despretenciosa notícia 
biográfica a leitura das duas obras literárias que ele escre-
veu e publicou no fim da sua dinâmica e preenchida vida, 
onde conta, com a sua inimitável graça e um talento  lite-
rário quase equivalente ao seu génio tecnológico, mil ve-
zes mais episódios, comentários, sátiras e crónicas do que 
aqueles que tive o privilégio de lhe ouvir, durante o cami-
nho de amizade que juntos fomos percorrendo na jornada 
das nossas vidas profissionais.

Rui Cândido Ferreira Ribeiro nasceu no Porto, em 1926, fi-
lho de pai minhoto e mãe transmontana, tendo passado a 
primeira infância na sua cidade natal, a que ficou sempre
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Maria Emília e Rui Ribeiro - Brasil

2. Infância e Juventude



muito ligado, até que seu pai decidiu que deveria ir fazer a 
instrução primária na terra dele, uma remota aldeia situa-
da entre Braga e as Caldas das Taipas, com o intuito de lhe 
enrijar o corpo e o espírito na saudável vida do campo e 
na convivência com as gentes simples e bem formadas das 
aldeias portuguesas desse tempo.

Terá sido sábia essa decisão paterna, pois sempre o conhe-
ci com uma enorme energia e uma saúde de ferro, pondo 
a sua viva inteligência e a sua extraordinária memória ao 
serviço de uma simplicidade e uma transparência cativan-
tes, apanágio das personalidades moldadas na convivência 
sincera e pura das aldeias.

A instrução primária decorreu numa escola típica desse 
tempo, sob a influência tutelar do mestre-escola, que ensi-
nava todas as classes em simultâneo e que emanava uma au-
toridade respeitável e natural, onde a disciplina era natural-
mente exercida e apreendida, sem dominação nem revolta.

Algum mérito terá tido o seu primeiro mestre, dado o do-
mínio que o aluno toda a vida exibui nas suas aptidões 
para a escrita e para o cálculo, a um nível que dificilmente 
se atinge sem um bom manuseio das primeiras letras e um 
ágil exercício das primeiras contas. Mérito repartido terão 
tido o professor e o aluno, quando o jovem Rui fez a 4ª clas-
se e foi distinguido com o Prémio da Sociedade Martins 
Sarmento, na altura atribuído pela prestigiada instituição 
vimaranense ao mais distinto aluno das escolas da região.

Este primeiro sucesso escolar do pequeno Rui teve certa-
mente influência na decisão tomada pelo Pai de lhe dar 
continuidade nos estudos, com intuito de vir a tirar um 
curso superior, oportunidade que ele próprio nunca tivera.
Assim, o distinto aluno foi destinado a frequentar o Liceu, 
tendo o progenitor optado pela Póvoa de Varzim, praia 
onde costumavam passar a época balnear, vila que bem co-
nheciam e que potenciava economias importantes para os 
difíceis orçamentos domésticos das famílias portuguesas 
dos apertados anos 30, na vigência da Ditadura Nacional e 
em vésperas do segundo conflito mundial.

Nesses difíceis tempos da vida do Pais, particularmente nas 
terras da província, muitos dos estabelecimentos de ensino 
estavam instalados em edifício com condições tão deficien-
tes que, nos tempos de hoje, dariam azo a grande gritaria por 
parte dos alunos e dos pais e agitadas greves por parte dos do-
centes. O Liceu Eça de Queiroz da Póvoa de Varzim, que Rui 
Ribeiro frequentou, onde foi tão bem preparado e de onde 
guardara excelentes recordações, estava instalado numa an-
tiga fábrica de gás que havia sido desativada, justificando o 
epíteto de “gasómetros” dado aos seus alunos, designação que 
ele repetia com a graça que lhe era peculiar. Muitos eram, e 
ainda são, os “gasómetros” espalhados pelo país, alguns per-
sonalidades ilustres, que o “gasómetro” Rui adorava encon-
trar nas reuniões anuais dos alunos do Liceu da Póvoa.
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Rui Ribeiro com o Pai - Porto 1929

Curso de Rui Ribeiro
Liceu da Póvoa de Varzim
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Nos anos 50,  em Portugal, apenas havia o chamado 3º ciclo 
dos liceus do ensino público nas capitais de distrito, caben-
do ao Porto, como segunda cidade do país, o privilégio de 
ter dois liceus masculinos para tal apetrechados, o Alexan-
dre Herculano e o Rodrigues de Freitas, este último voca-
cionado para as alíneas preparatórias do acesso aos cursos 
universitários da área das ciências.

Sendo a inclinação de Rui para os domínios científicos, em-
bora ainda hesitando entre a Engenharia e a Escola Naval, 
foi no Rodrigues de Freitas que se preparou para fazer o sé-
timo ano, para tal regressando ao Porto, após a prolongada 
estadia liceal na Póvoa de Varzim.

Para compensar tantos anos de precária estadia na “Fábri-
ca do Gás”, o seu liceu do Porto tinha excelentes instalações, 
projetadas pelo famoso Arquiteto Marques da Silva, inau-
guradas ainda no Governo da Ditadura Nacional, em 1933. 
Poucos anos mais tarde foi rebatizado, por Salazar, de D. 
Manuel ll, o nome com que eu o frequentei, tendo voltado 
a ser Rodrigues de Freitas depois do 25 de Abril, com uma 
episódica passagem pelo nome de Amilcar Cabral, no pe-
ríodo pós-revolucionário.

Muito dos mestres de exceção que lá tive, já tinham sido 
professores de Rui Ribeiro, quinze anos antes, sendo um 
dos que mais nos impressionara a ambos, o Professor Au-
gusto Medina, prestigiado professor, cientista e demo-
crata que, sendo um ilustre portuense, acabou por doar 
recentemente á Capital um autarca que dele descende em 
linha direta.

Terminado o liceu com altas classificações, o nosso jovem 
decidiu-se pelo curso de Engenharia Eletrotécnica, tendo 
ingressado na Faculdade de Ciências do Porto e, mais tarde, 
na Faculdade de Engenharia, na Rua dos Bragas.

Também na Universidade tivemos grandes afinidades, 
ressalvadas as diferenças dos cursos, por eu ter frequenta-
do Engenharia Química e ele ter ido fazer o terceiro ano a 
Coimbra, para fazer Mecânica Racional, cadeira lecionado 
no Porto por Sarmento Beires e considerada intransponível.

Quem o conheceu bem, facilmente intui que Rui terá ido 
para Coimbra, não por receio da dificuldade da cadeira, 
mas atraído pela fama da vida académica coimbrã, muito a

condizer com o seu espírito descontraído e bem humorado, 
a julgar pelas divertidas histórias que contava sobre a sua 
passagem pela cidade do Mondego.

Foi no tempo em que frequentava a Faculdade de Engenha-
ria que, no trajeto para a Rua dos Brgas, reparou numa sua 
bonita vizinha da Rua do Almada, chamada Maria Emília e 
irmã de um seu colega de Engenharia Civil. Foi amor à pri-
meira vista, namoro à moda antiga e amor para toda a vida, 
também como antigamente acontecia.

Com apenas vinte e dois anos, Rui Ribeiro licenciou-se em 
Engenharia Eletrotécnica em Junho de 1949, com excelente 
classificação e depois de um curso brilhante, tendo recebido 
guia de marcha para se apresentar em Tancos, no Curso de 
Oficiais Milicianos de Engenharia.

Uma biografia de Rui Ribeiro não podia deixar de incluir 
uma destacada referência  aos Estados Unidos.

Em primeiro lugar, por a Terra do Tio Sam ter sido o primei-
ro país que visitou e onde viveu após a sua Licenciatura em 
Engenharia Electrotécnica, no qual realizou um prolongado 
e qualificado estágio de 15 longos e consecutivos meses em 
diversos departamentos e unidades da mais famosa empre-
sa mundial de eletricidade, a Ganeral Electric, fundada por 
Thomas Edison e uma lendária referência nos domínios da 
energia e da inovação.

Formatura em Eng.ª Eletrotécnica 

3. Nos Estados Unidos
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Se havia frase frequente no seu discurso, ela era “Quan-
do eu estive na General Electric...”, um repetido estribilho 
que traduzia o quanto a sua experiência americana o tinha 
marcado profissionalmente e lhe tinha aberto as portas do 
universo da energia, dos equipamentos, da manutenção e 
do projeto, domínios onde era um talento e um brilhante 
engenheiro.

Em segundo lugar – e isto é uma ousada interpretação de 
biógrafo amador - porque ele muito se identificava com a 
maneira de ser informal, descontraída e descomplexada 
dos americanos, aderindo à sua forma direta, simples, des-
complicada e eficiente de encarar os problemas e encon-
trar soluções.

A minha estadia de muitos meses nos Estados Unidos e 
a leitura comum que muitas vezes fizemos da sociedade 
americana servem de suporte, e de desculpa se preciso for, 
a esta minha despropositada temeridade, mas uma coi-
sa posso garantir: o nosso biografado gostava imenso da 
América e dos americanos.

Foi no meio da sua paisana aventura no serviço militar 
obrigatório, em Tancos, que Rui Ribeiro recebeu, com na-
turai alvoroço, o convite para participar no Enginneers 
Training Course da General Electric, a porta de entrada dos 
jovens engenheiro na famosa empresa americana.

A excitação do jovem miliciano foi tal que, confiante numa 
recomendação amiga para o Ministro da Guerra, aparen-
temente bem sucedida, abandonou, sem cerimónia nem 
demora, a caserna militar e só caiu em si quando se viu 
confrontado com uma acusação de potencial desertor, a 
merecer severa pena de prisão.

Sanado, com muito boa vontade e água benta, o inciden-
te castrense, após as enfadonhas diligências burocráticas, 
umas apressadas aulas de inglês e uma sensata recusa pa-
terna a uma sugestão de casamento antes do exílio, corria 
o ano de 1949 quando o jovem Rui embarcou num avião 
da TWA rumo aos Estados Unidos, tendo o seu batismo 
aéreo acabado com o deslumbramento da chegada a Nova 
Iorque.

E foi assim que mergulhou, como training enginneer  e can-
didato a fazer o test course e a estagiar em quatro impor-
tantes departamentos no imenso mundo da GE, que tinha 
300 000 trabalhadores e empregava vários Prémio Nobel 
da Física e dezenas de investigadores, autores de inovado-
ras teorias da eletricidade e do campo magnético, além de 
um sem número de inventores de milhares de patentes de 
equipamentos elétricos e eletromagnéticos.

A primeira etapa de trabalho do jovem português foi na Fá-
brica de Pittsfield, no Massachusetts, na Divisão de Trans-
formadores, onde descobriu os distúrbios do sono do traba-
lho em turnos e as agruras de comunicação de um neófito 
num mundo de língua inglesa, apetrechado com o inglês 
gramatical dos liceus desse tempo, mais voltado para a es-
crita do que para a comunicação oral.

Terminado o primeiro teste, o próximo destino foi a Fábri-
ca de Lynn, perto de Boston, onde frequentou as Divisões 
de Turbinas, Motores e Geradores e Desenvolvimento de 
Retificadores, na qual estagiou 6 meses.

Um dos encantos desta estadia na periferia de Boston, para 
além da excelente especialização profissional, foi a oportu-
nidade de conhecer colegas de diversas formações, vindos 
dos quatro cantos do mundo, desde indianos e chineses a 
árabes e sul americanos, atraídos pelas Universidades de 
Harvard e do MIT, o que constituiu um notável banho mul-
ticultural e um despontar de amizades da juventude, mui-
tas delas perdurando pela vida fora.

A terceira e última fase desta peregrinação americana 
passou-se na maior unidade fabril da GE, em Schenectaddy, 
onde frequentou as Divisões de Desenvolvimento de Dis-
juntores e de Turbinas, a parte mais suculenta do seu trei-
no e mais diretamente ligada aos equipamentos e questões 
que haveria de encontrar, mais tarde, na indústria da pasta 
e do papel.

Foi nesta etapa terminal do seu Engineers Training Course 
que surgiu o atrativo convite para ingressar nos quadros 
da GE, que foi cuidadosa e entusiasticamente ponderado

Rui Ribeiro em Estágio nos Estados Unidos
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por Rui Ribeiro. Para seu desgosto, a América estava em 
guerra com a Coreia e, uma vez que não havia completado 
o serviço militar em Portugal, teria que ser incorporado no 
exército dos Estados Unidos, correndo o risco de mobiliza-
ção para a Coreia.

Com este desencanto terminou a demorada passagem de 
Rui Ribeiro pelos Estados Unidos, onde conseguiu uma 
excelente bagagem técnica e profissional, atestada pelas 
altas classificações obtidas, que ele modestamente nunca 
apregoava, mas que estou em posição de confidenciar aos 
leitores desta biografia, que me perdoarão a transcrição das 
expressões anglo-saxónicas, imperativas para se ajuizar do 
seu significado e valor.

Technical Ability: Excellent
Judgement: Very Good
Industry: Outstanding
Neatness: Very Good
Accuracy: Good
Executive Ability: Excellent
Carefulness: Very Good

Após uma atormentada viagem de regresso por mar, em 
que sofreu as agonias e enjoos das travessias atlânticas, Rui 
Ribeiro voltou finalmente a Portugal em finais de junho de

1951, tendo ocorrido, nos 18 meses que se seguiram, dois 
dos mais importantes e gratificantes acontecimentos da 
sua existência: casou para toda a vida e encontrou o em-
prego de toda a vida.

O casamento com Maria Emília, que conhecera e começara 
a namorar quando frequentava a Faculdade de Engenha-
ria, ocorrido no Porto em maio de 1952, era considerado e 
repetidamente afirmado por Rui Cândido como a melhor e 
mais feliz decisão da sua vida. Tudo indica que assim tives-
se sido, pois formavam um casal exemplar e inseparável e 
ele não escondia o enorme carinho que por ela sentia e que 
ela reciprocamente demonstrava. Foi em Aveiro, terra ado-
tiva e predileta do casal, que fundaram e sempre mantive-
ram uma simpática e numerosa família, de que Maria Emí-
lia cuidava nas repetidas e prolongadas ausências do Rui.

O emprego de toda a vida conseguiu-o por mérito próprio, 
coisa valiosa num país onde os empenhos são o mais em-
penhado dos desempenhos: repondeu a um anúncio de 
jornal e teve a surpresa de verificar que se tratava de uma 
nova fábrica em construção perto de Aveiro, num enorme 
estaleiro que ele, curiosamente, observara na viagem de 
combóio de regresso ao Porto, no dia em que voltara dos 
Estados Unidos.

Era Cacia, a fábrica que foi o seu primeiro emprego e a que 
dedicou toda a sua vida, a sua energia, a sua inteligência e 
o seu saber.

Continua na próxima edição...

Maria Emília e Rui Ribeiro
com os Netos



Não podia deixar de assinalar os 50 anos de Inapa, cumpri-
dos no dia 16 de Fevereiro deste ano. O primeiro papel, kra-
ft de 70g/m², no enrolador ocorreu às 5h15 da madrugada. 

Não vou fazer uma dissertação histórica ou cronologica-
mente detalhada mas sim, assinalar o valor de homens e 
mulheres que muito contribuíram para esta indústria em 
Portugal. Seria injusto referir alguém em particular, pelo 
que não o farei. Todos os que trabalharam na Inapa se re-
veem de alguma forma no seu nome, na sua identidade, 
projeto e história. Vestiram a camisola.

Uma empresa que viveu e sobreviveu ao período mais di-
fícil, pós 25 de Abril de 1974, instalada numa região indus-
trial, particularmente “quente” e “ativa”, do ponto de vista 
de reivindicações laborais e sociais. Também neste contex-
to, os homens e as mulheres de então, souberam separar 
as “águas e as correntes”, privilegiando sempre o seu em-
prego e a continuidade da empresa. Afinal, o salário ao fim 
do mês era resultado do seu esforço, dedicação e empenho, 
algo que sempre prevalecia nas discussões entre os repre-
sentantes dos trabalhadores e os executivos da empresa.

Segundo reza a história, foi na Inapa que se produziu o 1º 
papel com 100% de fibra de eucalipto na Europa, em 1981, 
12 anos após o arranque da PM1. Fazendo um parêntesis, 
recordo quando estive em Grenoble, em 1984, o professor 
universitário da disciplina “La Physique du Papier”, quando 
abordava o tema das pastas, referiu que não era possível fa-
zer papel com 100% de eucalipto. Jamais. Nas palavras dele, 
“parece que havia umas tentativas com 30 a 40% de incorpo-
ração dessa pasta “péssima”, dessa fibra curta sem resistências 
mecânicas, sem interesse comercial para os papéis de impres-
são e escrita. Tinha sido analisada em laboratório e não era 
nada interessante. Agora que estão a começar, (os alunos) não 
pensam que se faz papel com fibras fracas”. Lembro-me de 
sorrir e não contestar, sabendo que uns “curiosos” e sabedo-
res do que faziam, na Inapa, já se aventuravam por terrenos 
desconhecidos. O futuro veio a revelar-se bem diferente.

Em 1984, já estávamos em regime de cruzeiro com papéis 
de 80 g/m² e 100% de pasta de eucalipto. E o segredo na pro-
dução do papel? Simples, saber refinar a fibra do eucalipto. 

Ainda muito recentemente estive numa fábrica de papel 
na Suécia, que tentaram usar uma percentagem de pasta de 
eucalipto, para papéis de impressão e escrita, mas com um 
enorme fracasso quanto á qualidade do produto. Eles pró-
prios referiram a dificuldade e a “ignorância” do processo 
de refinação, quando têm uma experiência de décadas em 
tratar a bétula. Mas voltando á “arte” de refinar, na época, 
mesmo sem os meios tecnológicos de controlo e análise de 
que dispomos hoje em dia, sabiam-se as condições e as variá-
veis fundamentais, tais como pH, temperatura, consistência, 
presença e quantidade de hemiceluloses; pressão (in e out), 
geometria e configuração dos discos e das lâminas. Recordo 
os gráficos circulares instalados nos painéis sinópticos, que 
registavam em contínuo as condições das variáveis de con-
trolo e que no dia seguinte eram analisados á lupa, em que 
qualquer desvio á tendência tinha que ser justificada em de-
talhe, com explicações das causas e medidas para as corrigir. 
Era assim que se evoluía. Apesar de se medir o ºSR, era curio-
so ver os operadores da refinação, sim havia operadores que 
se ocupavam só da refinação, a espremer a pasta para ava-
liarem o seu grau de refinação (mais gorda = mais refinada).

Inapa que depois passou a Papéis Inapa em 1987 (e não 
papéis e napas, como por vezes éramos contactados por 
telefone) é um marco histórico da indústria papeleira em 
Portugal. O cordão umbilical que a unia á Socel, uma inte-
gração técnica entre fornecedor e cliente e sinergicamente 
interessante, veio a tornar-se numa única empresa, a pro-
duzir pasta e papel.

É aos homens e mulheres que aí trabalharam, que deixo 
uma palavra de reconhecimento e de apreço, que lutaram 
(e muito); aos engenheiros e técnicos que evoluíam apren-
dendo com os erros e os sucessos, procurando melhorar 
constantemente. E também aos que iam vender um pro-
duto diferente, que poucos conheciam e que tinham que 
concorrer com os grandes produtores europeus: nórdicos, 
franceses, alemães, espanhóis e italianos.  

Hoje recordo com carinho e reconheço o privilégio que tive 
em aprender e a trabalhar com gente que levava o papel 
a sério. Lições que tenho guardado ao longo da vida e que 
muito contribuíram para o meu conhecimento e experiên-
cia numa indústria que se continua a reinventar e a inovar, 
que de monótono e rotineiro nada tem.

Nem sempre paramos uns momentos para refletir como foi 
o caminho que percorremos, mas dificilmente esquecemos 
aqueles que nos ensinaram, os que foram e são nossas refe-
rências, os que marcaram os tempos de uma indústria.

Passados 50 anos, temos orgulho do que fizemos e do que 
somos.

Parabéns pelos 50 anos.  
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ARTIGOS DE OPINIÃO

CELSO FOELKEL

Caminhando na Construção
de uma Imagem mais Favorável
ao Setor de Celulose e Papel

Sócio n.º 842

A produção de celulose e papel é considerada intensiva 
no consumo de recursos naturais e financeiros, tais como, 
por exemplo: água, terras, energia, produtos químicos, ar 
e capital. Também gera significativas quantidades de re-
síduos de fabricação, entre os quais os efluentes hídricos, 
as emissões atmosféricas e os resíduos sólidos. A maioria 
desses últimos é tratada, reciclada, aterrada, diluída ou 
eliminada, mas sempre são causas de apreensão às comu-
nidades vizinhas.  

Apesar de o setor ter como contrapartida a grande geração 
de riquezas (salários, compras, impostos, parcerias e resul-
tados), os relacionamentos conflituosos com a sociedade 
costumam acontecer desde há algumas décadas, principal-
mente nos temas de problemas socioambientais e no uso da 
terra e da água.

Certamente, a sociedade entende os benefícios dos pro-
dutos de papel para ela, mas deseja estar bem informada 
e segura em relação aos problemas que possam ser tra-
zidos por essa industrialização em relação à sua saúde, 
segurança, bem-estar e compartilhamento no uso dos re-
cursos naturais, cada vez mais escassos ou limitados. Ba-
sicamente, qualquer grupo social tem a postura de querer 
entender melhor e ter garantias de que as operações in-
dustriais e florestais sejam seguras, pouco impactantes e 
que os benefícios advindos da atividade possam também 
ser usufruídos por outros além das empresas e empresá-
rios do setor.

Frente às diversas situações conflitivas que aconteceram 
em passados não muito distantes, entre os anos 1960’s a 
1990’s, esse setor ainda tem sua imagem com algumas 
máculas e gera dúvidas nas comunidades, tanto quanto às 
suas florestas plantadas como às suas fábricas e produtos. 

Apesar da significativa melhoria em relação à imagem 
setorial, principalmente a partir do início do século atual, 
ainda há um longo caminho na busca de uma mais ampla 
aceitação desse setor pelas partes interessadas da socieda-
de. Não restam dúvidas de que as certificações ambientais 
e florestais, bem como as modificações tecnológicas intro-
duzidas nas fábricas, florestas e na logística de transporte 
foram responsáveis pela atenuação dos conflitos e na me-
lhoria da imagem setorial. Também, a maior transparência, 
os comprometimentos empresariais e os mecanismos de 
diálogo florestal e empresarial colaboraram para que esteja 
acontecendo uma gradual melhoria no entendimento da 
sociedade em relação a esse setor.

A percepção pública sobre qualquer setor é construída pelo 
que as pessoas ouvem e acreditam sobre as coisas desse se-
tor. Atualmente, com a explosão dos meios de comunicação, 
principalmente pelas redes sociais, televisão, rádio e jornais 
impressos ou digitais, as pessoas são literalmente bombar-
deadas por informações, muitas das quais são do tipo “fake 
news”. Portanto, está cada vez mais fácil a disseminação 
de informações sobre qualquer coisa; e a custos insigni-
ficantes. Infelizmente, a capacidade de se viralizar uma 
informação negativa é muito maior do que se disseminar 
uma informação sobre coisas boas e úteis para a sociedade. 
Talvez isso seja fruto da própria cultura que os veículos de 
comunicação vêm praticando há décadas. 

As percepções podem variar desde aquilo que um único 
indivíduo possui sobre algo, até à percepção coletiva, que 
pode ser entendida como algo que se transforma em crença 
pela maioria de uma comunidade regional, nacional ou in-
ternacional. Isso conduz então à formação de uma imagem 
setorial, ou seja, de como um setor é enxergado pela maior 
parte dos cidadãos.
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Existe atualmente uma enorme facilidade disponibilizada 
ao setor para que ele possa se pronunciar e informar acer-
ca de seus benefícios, ou para esclarecer dúvidas ou mitos 
arraigados nas percepções das pessoas. É uma questão ape-
nas de usar e de saber usar esses canais. E de ter coragem 
para fazer isso - e de forma bem feita. Lembrar apenas que 
os canais atuais de comunicação são de mão dupla; eles po-
dem ser facilmente utilizados pelo setor e seus amigos; bem 
como pelas partes contrárias, que não acreditam ou desa-
provam o setor.

O importante nesse processo de comunicação não é de bus-
car o conflito, mas de disponibilizar a informação de “grão
-em-grão” de forma segura, confiável e honesta ao longo de 
um processo permanente e qualificado. 

Procurarei a seguir elencar 26 passos que entendo possam 
ajudar nesse caminho de tornar a imagem do setor mais fa-
vorável em futuro próximo:

a) O primeiro passo é melhorar a comunicação e a informa-
ção dentro do próprio setor, junto às pessoas que trabalham 
no setor, sejam funcionários próprios ou terceiros de rela-
ção direta. Isso para que cada pessoa relacionada ao setor 
possa se converter em uma espécie de “porta-voz” bem in-
formada sobre coisas importantes de sua empresa e setor.
b) Selecionar os temas a esclarecer e as informações críticas 
e vitais a serem divulgadas e consolidadas.
c) Utilizar uma linguagem acessível, capaz de ser entendida 
por qualquer público, desde acadêmicos e intelectuais até 
um cidadão comum, simples e até mesmo analfabeto. Infe-
lizmente, esse é um dos maiores problemas das empresas e 
associações de classe, que tendem a ter mais uma lingua-
gem empresarial, técnica ou até financeira, destinada a 
acionistas, bancos, engenheiros e investidores.
d) Trabalhar coletivamente para a geração e divulgação das in-
formações e não cada organização apenas por si própria, ten-
tando mostrar ser melhor e mais qualificada que as demais.
e) Ter exemplos palpáveis e significativos para corroborar 
seus benefícios à sociedade.
f) Ser claro, transparente e honesto em relação ao que for 
informar, ainda que seja um tema polêmico e que possa 
mostrar fragilidades do setor ou da empresa.
g) Estar aberto ao diálogo, principalmente com os principais 
interlocutores da sociedade (jornalistas, legisladores, técni-
cos, acadêmicos, políticos, etc.). Jamais faltar ou enviar pes-
soa não preparada a um compromisso de diálogo.
h) Buscar o consenso e não o confronto, nem que seja para 
obter apenas um pequeno avanço em relação ao tema sendo 
questionado ou identificado como problema a solucionar.
i) Direcionar o processo de comunicação de forma mais 
informal, valendo-se menos da propaganda paga (e cara) e 
mais das informações honestas e claras divulgadas através
dos veículos de redes sociais (Twitter, FaceBook, Linkedin, 

YouTube, WhatsApp, etc.) e dos websites das empresas e 
de associações de classe e instituições científicas (técnicas, 
ambientais e empresariais).
j) Ter absoluta certeza de que a informação a ser veiculada 
está correta, é adequada e verdadeira, principalmente se 
for para abordar temas conflituosos ou críticos, tais como: 
plantações em monocultivos, transgenia, utilização da ter-
ra rural, toxicidade dos resíduos, planos de evacuação em 
casos de acidentes ambientais, etc.
k) Nunca falsear dados, procrastinar, adulterar informa-
ções ou documentos. Jamais apresentar só a versão posi-
tiva de um fato, ocultando os potenciais problemas. Não se 
constrói uma imagem positiva a “partir de meias verdades”.
l) Ter consciência e identificação dos problemas causados 
pelo setor e buscar soluções adequadas. Nem que o proble-
ma seja considerado “pequeno por afetar poucas pessoas”.
m) Procurar balancear os “aspectos negativos inevitáveis 
no momento” com efeitos positivos ímpares da atividade, 
de forma que a sociedade possa entender o processo com-
pensatório entre perdas e ganhos.
n) Desenvolver mais a obtenção dos conhecimentos em fal-
ta para explicar melhor ou resolver os problemas que são 
razões das ansiedades da sociedade. Valer-se de pesquisas 
científicas e publicações qualificadas de autores renomados 
e com alta credibilidade.
o) Compartilhar benefícios com as comunidades próximas 
aos empreendimentos, tais como: comprar localmente; em-
pregar trabalhadores da região; parceirizar com produtores 
rurais pequenos, médios e grandes; desenvolver empresas 
locais recicladoras de resíduos; compartilhar terras com 
produtores rurais; promover a agrossilvicultura, etc.
p) Promover e fortalecer a educação das comunidades pró-
ximas, apoiando as escolas regionais também para esclare-
cimento de dúvidas sobre o setor e para obter novos inputs 
que venham da sociedade.
q) Criar fóruns de diálogos locais e regionais para comuni-
cação aberta e entendimento com as partes interessadas.
r) Jamais fugir do diálogo, estimulá-lo para que aconteça, 
desde que respeitoso por parte de ambos os lados para 
acelerar a solução de problemas e geração de benefícios 
para todos.
s) Fortalecer e melhorar a qualidade e a “entendibilidade” 
da comunicação através de bem elaborados e claros rela-
tórios de sustentabilidade, websites, veículos nas redes 
sociais, jornais, noticiosos, etc. Procurar a deselitização no 
processo de comunicação, envolvendo e sensibilizando 
os interlocutores de forma a que todos colaborem para a 
consolidação da imagem e percepção setorial de maneira a 
mais positiva possível.
t) Lembrar sempre que “toda a unanimidade é burra”, como 
afirmara o saudoso dramaturgo brasileiro Nelson Rodri-
gues. As diferenças de opinião e as diferentes visões sobre 
um mesmo fato nos ajudam a melhorar, entender, engran-
decer e resolver, caso estejamos assim querendo fazer.
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se gastarem fortunas em propagandas pagas aos veículos 
tradicionais de comunicação. 

Em resumo, devemos manter um canal permanente de 
comunicação e diálogo de alta qualidade com as partes in-
teressadas ou não da sociedade; porém esse canal deve ser 
claro, decodificado, compartilhado, honesto e produzido 
coletivamente pelas organizações do setor, sejam empre-
sas, associações de classe, institutos de pesquisa, conselhos, 
federações de indústrias, sindicatos, etc.

Será que isso tudo daria certo e seria feito pelos atores do 
setor? Acredito que sim, com certeza a situação melhoraria 
em muito. E até que isso está em grande parte já aconte-
cendo, não é mesmo? Até outras ansiedades e problemas 
poderiam surgir para serem trabalhados. Com isso, iremos 
todos pavimentando nossos caminhos em direção à almeja-
da sustentabilidade setorial.

Vamos abraçar isso, então? Será que daria para ser logo?

E agora, algumas finalizações:
u) Abrir e não fechar portas e janelas.
v) Ser proativo e não apenas reativo.
w) Gerar credibilidade e não desconfianças.
x) Parceirizar onde for possível, até mesmo no processo de 
comunicação institucional, em especial com os websites e 
canais de comunicação à sociedade.
y) Manter uma postura de alto desempenho, evitando 
aquela conhecida atitude de “low-profile” e de deixar “as 
coisas caminharem no andar da carruagem” ou de ir “em-
purrando com a barriga para ver como elas se ajeitarão”.
z) Lembrar finalmente que tudo isso pode ser feito nos dias 
atuais de maneiras simples, baratas e efetivas, sem ter que

É com muito agrado que vos vejo a abraçar novos projetos 
de vida, juntando-se a esta nobre atividade de transformar 
uma matéria-prima natural (fibras da madeira) em produtos 
de pasta, papel e outros derivados, necessários à nossa vida. 

A vossa escolha é uma prova de que a Indústria de pasta e 
papel em Portugal não está em declínio, antes pelo contrário, 
tem um futuro promissor. Fizeram-no porque perceberam 
que as empresas portuguesas deste setor estão a apostar no 
desenvolvimento de projetos sustentáveis assentes numa 
maior harmonia entre as pessoas, a tecnologia, o ambiente 
e as preocupações crescentes dos clientes em consumir pro-
dutos que, que para além da sua utilização mais básica, pos-
suam uma marca de responsabilidade ambiental e social.

A vossa contribuição, na medida em que fazem parte de 
uma geração mais informada, mais digital e também mais 
consciente da urgência em preservar este planeta em que to-
dos vivemos, é preciosa para modernizar a nossa indústria,  
transformando-a numa atividade crucial para o salto quali-
tativo necessário para a melhoria do bem-estar das pessoas.

Sei bem que gostam de ser desafiados e é por isso que vos 
escrevo esta carta. 

Um novo mundo está a acontecer todos os dias, um mun-
do fascinante mas ao mesmo tempo incerto. A revolução 
tecnológica em curso está a acontecer a uma velocidade 
estonteante, mas o que está para acontecer é muito mais do 
que qualquer um de nós possa imaginar. São vocês que são 
já hoje e serão no futuro os agentes desta mudança.

CARLOS BRÁS

Carta aberta
aos mais jovens

Sócio n.º 474
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É com a vossa contribuição que esperamos que a inteligên-
cia seja posta ao serviço do Homem, libertando-o das ta-
refas mais penosas, repetitivas e desinteressantes. É ainda 
convosco que contamos para que os processos sejam mais 
eficientes, fazendo-se mais com menos, eliminando desper-
dícios e ineficiências. É convosco que esperamos que novas 
oportunidades sejam inventadas, com o desenvolvimento 
de novos produtos e de diferentes negócios. 

Para tudo isto é também importante que aprendam com os 
mais experientes, com humildade e curiosidade. Deixem-se 
impressionar com o nosso nível de conhecimento técnico e 
pela sofisticação tecnológica das nossas fábricas, mas não dei-
xem de questionar e, com a vossa irreverência, introduzam 
novas ideias e novos desafios. Não se esqueçam que o co-
nhecimento é a base essencial para fazer qualquer transfor-
mação. Utilizem a vossa curiosidade para saber mais e para 
aprofundar os vossos conhecimentos, tornando-vos mais 
competentes e capazes, sempre com uma dose q.b. de ambição.

Acredito na vossa capacidade para serem os mensageiros da 
utilidade e benefício do que fazemos. Transformamos fibras 
de eucalipto em produtos que podem ser devolvidos à natu-
reza, no final da sua vida útil, sem consequências nefastas 
para os ecossistemas. A capacidade de degradação biológica 
dos nossos produtos é uma oportunidade extraordinária, 
para substituir outros que, contrariamente, estão a prejudi-
car enormemente o nosso planeta, como sejam os plásticos.

Expliquem aos vossos amigos e familiares que as empresas 
onde trabalham recorrem às melhores práticas para garan-
tirem que a exploração da floresta é feita de forma a não 
comprometer o futuro. Digam com veemência e convicção 
que as fábricas de pasta e de papel não param de investir 
em novas tecnologias e novas metodologias para reduzir os 
consumos de água e de energia e mitigar o impacto dos seus 
efluentes líquidos e gasosos. 

Contamos convosco

Ao falar em produtos de higiene e não em papel tissue, o 
leitor já imagina que o meu objetivo é partilhar algumas 
das tendências que podem marcar o uso das fibras celu-
lósicas no próximo futuro. Obviamente que na área dos 
produtos de higiene o papel tissue é o maior consumidor 
de fibra e, sobretudo, um dos sustentáculos do aumento de 
consumo de pasta. De acordo com a Pöyry o papel tissue é 
o segmento de mercado de papel que, a nível mundial, mais 
vai crescer nos próximos dez anos. 

O sector dos produtos de higiene é apontado como o grande 
responsável pelo crescimento do consumo de fibra longa. 
Das atuais 35,4 milhões de toneladas consumidas anual-
mente, aponta-se para cerca de 40 milhões, em 2030. O pa-
pel tissue é atualmente responsável por cerca de 19 % desse 
consumo e passará para os 24 %. A pasta fluff (utilizada em 
fraldas e pensos higiénicos) passa dos atuais 15 % para cerca

de 22 %. O sector dos produtos de higiene tradicional será 
assim responsável por cerca de 46 % do consumo de fibra 
longa, em 2030. Para além deste sector há ainda muito a es-
perar de outras aplicações, em particular dos denominados 
“ não-tecidos”.

Quanto à fibra curta, os papéis tissue são responsáveis por 
cerca de 24 % do seu consumo. Se em vez da totalidade das 
pastas (integradas e não integradas ou de mercado) con-
siderarmos apenas as pastas de mercado este valor passa 
para os 43 %. Na realidade isto significa que as fábricas de 
papel tissue são sobretudo fábricas não integradas, ao con-
trário das de impressão e escrita onde o grau de integração 
é muito maior. Para os produtores de pasta de mercado é 
evidente que não só o mercado do tissue é um importante 
mercado, como é o mercado onde está o crescimento. No-
te-se que em 2007 os papéis tissue eram responsáveis pelo

A. DOLORES FERREIRA

As fibras celulósicas
e os produtos de higiene

Sócio n.º 335
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o crescimento da utilização da viscose que utiliza como ma-
téria-prima a pasta solúvel de fibra longa ou curta.

Para finalizar uma outra história de sucesso. Uma empresa 
Espanhola apresentou toalhetes a que chamou flushable. 
Ao contrário dos toalhetes normais, que se não desinte-
gram e podem entupir as redes de esgotos, aqueles quando 
em contacto com a água desintegram-se e as fibras podem 
escoar-se sem causar problemas às redes de esgotos. Todos 
os grandes produtores de viscose estão a desenvolver fibras 
para esta aplicação. Já agora o toalhete também poderia ser 
feito com polyester mas, neste caso, para ser totalmente 
amigo do ambiente, é feito apenas com material celulósico, 
viscose e pasta papeleira. 

Há todo um mundo de inovação que está à nossa espera na 
área dos produtos de higiene com a utilização de fibra lon-
ga, incluindo a pasta fluff, fibra curta e pasta solúvel (via 
viscose).

consumo de 22% de pasta de fibra curta de mercado e este 
valor passou para os 43 % em 2016.

A utilização de fibras nos produtos de higiene não se fica 
pela produção de papéis tissue e pela utilização de pasta 
fluff. Ainda recentemente ao visitar fábricas de viscose 
na Alemanha e no Japão verifiquei que uma parte mui-
to substancial da sua produção era para o mercado do não 
tecido, onde para além dos toalhetes para limpar as mãos 
aparecem aplicações para a higiene feminina e para a esté-
tica. Clientes destes produtores de viscose são por exemplo 
a Johnson & Johnson ou a Max Factor. Nesta área dos não 
tecidos ainda se utiliza muita fibra de polyester e a recente 
diabolização do plástico pode ser um fator importante para

A visão da Navigator para Moçambique, 
enquanto investimento de longo  prazo do Grupo, 
cedo se revelou em toda a sua dimensão: elevada 
produtividade da floresta, um custo competitivo 
e proximidade dos grandes mercados asiáticos. 
A forma como temos vindo a concretizar esta visão 
tem sido uma grande aprendizagem para todos nós. 
Começar um projeto do zero, num contexto económico 
e cultural muito diferente daquele em que operávamos 
em Portugal, trouxe-nos uma experiência ímpar e uma 
definição muito nítida do que é ser sustentável. 
Gostaria de partilhar essa experiência nestas linhas.

Na Navigator, começámos há já muitos anos a falar e a 
levar a sério a sustentabilidade das nossas operações e da 
nossa envolvente. A Navigator foi pioneira na adoção de 
boas práticas, na defesa dos valores inerentes à certifica-
ção, na dinamização de diversos fóruns e em muitas outras 
áreas do domínio florestal e industrial, as quais foram e 
continuam a ser reconhecidas por entidades externas e, 
desde logo, pela liderança em vários mercados com elevado 
nível de exigência. 

Em Moçambique, o projeto começou literalmente do zero 
e a matriz de sustentabilidade da Navigator não podia ser 
transposta de forma simples, porque o contexto era muito 
diferente. 

JOÃO LÉ

MOÇAMBIQUE
O que aprendemos quando
se começa do zero

Sócio n.º 948
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Em Moçambique, ser sustentável em todas as ações desen-
volvidas, incluindo o respeito pelos hábitos socioculturais, 
é hoje uma condição de base para a prossecução da nossa 
atividade, a qual, além de ser um projeto florestal, tem uma 
dimensão muito mais abrangente, que dá um novo sentido 
ao que achávamos que era a sustentabilidade. 

E porque é isto relevante? Num mundo em mudança, pen-
samos que a nossa experiência é parte de uma nova forma 
de fazer negócios, que o grupo Navigator tem vindo a de-
senvolver e que mostra que é possível ser rentável mas ser 
também socialmente responsável e sustentável, quando se 
partilha o valor gerado na nossa atividade.

Entendemos que a partilha do valor é efetiva quando, quer 
no seu “core business”, quer na articulação da cadeia de va-
lor, a empresa dá prioridade a essa partilha ao longo de todo 
o processo, tornando a empresa num ecossistema, que gere, 
de forma equilibrada, pessoas, recursos naturais e meios fi-
nanceiros.

A Portucel Moçambique é um projeto que é também um 
compromisso de longo prazo, a realizar em duas fases, ve-
rificadas que sejam as condições precedentes necessárias, 
ocupando apenas uma parte de uma área de 356 mil hecta-
res, em duas províncias na região centro do País, Manica e 
Zambézia, podendo o investimento total, caso possa chegar 
ao seu termo, vir a atingir um valor próximo dos 2,5 mil 
milhões de dólares. A empresa conta com um parceiro que 
aporta um know-how essencial ao projeto, o IFC – Interna-
tional Finance Corporation, uma instituição financeira do 
Banco Mundial.

A análise de toda a cadeia de valor foi, desde o início, adop-
tada como a forma mais estruturante de compreender, 
abordar e interagir com o contexto do projeto.

Na nossa experiência, quando se começou a analisar os di-
versos impactos do negócio, e a forma como isso influencia-
va a vida das pessoas e a utilização dos recursos, abriu-se 
um conjunto de opções, que não seriam visíveis no modelo 
mais ‘tradicional’ de fazer negócios. 

A abordagem da cadeia de valor é um processo interactivo, 
que revela novas oportunidades à medida que esse proces-
so é aprofundado, as quais são específicas para cada sector 
e sobretudo para cada contexto. Por exemplo, as aborda-
gens à cadeia de valor do nosso grupo empresarial são dife-
rentes em Portugal e em Moçambique, porque os contextos 
também são diferentes.

PARTILHA DE VALOR

No desenvolvimento da cadeia de valor da Portucel Mo-
çambique, a partilha do valor gerado tem um papel central. 
Não é sustentável uma relação de longo prazo com as di-
versas partes interessadas sem que todas partilhem o valor 
e os benefícios gerados pelo projeto. 

No caso da Portucel Moçambique, as características do pro-
jeto seguem esse princípio e materializam-se em algumas 
ações concretas, entre as quais:

› Foi desenhado o Plano de Desenvolvimento Social, assen-
te na caracterização inicial identificada no Estudo de Im-
pacto Ambiental e Social, que procura responder de forma 
muito concreta e adaptada às necessidades das comuni-
dades nas áreas do projeto, enquanto parte da sua cadeia 
de valor. Quer os objectivos traçados, quer a forma como é 
implementado, procuram robustecer a cadeia de valor, me-
lhorando as condições de vida das famílias e das comuni-
dades, que são quem fornece mão-de-obra, quem irá cuidar 
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› O acesso à terra, que resulta sempre de uma cedência vo-
luntária, foi precedido de várias consultas, tanto ao nível 
de cada comunidade como individualmente com todas as 
famílias, com testemunhas locais e outras formas que pro-
movem a transparência nas relações, utilizando mecanis-
mos que procuram evidenciar a partilha dos benefícios.

› A organização da terra segue os mesmos princípios. O 
Modelo Mosaico, que integra blocos florestais com casas, 
campos agrícolas, áreas de conservação de alto valor e ou-
tros usos protegidos, é um formato inovador escolhido pela 
empresa para a organização da terra, porque protege as fa-
mílias e os campos agrícolas da deslocação física.

MEDIR RESULTADOS

Uma das componentes da atividade de qualquer empresa 
é medir os resultados e os impactos do seu trabalho. Numa 
perspectiva mais abrangente de cadeia de valor, a medição 
do impacto é por vezes um desafio, tanto do ponto de vista 
conceptual (como medir o impacto no bem-estar das pes-
soas?), como do ponto de vista prático, procurando manter 
um rácio custo-benefício aceitável. 

Neste aspecto, o parceiro IFC trouxe ao projeto a mais-valia 
da experiência da sua casa-mãe, o Banco Mundial, usando 
procedimentos testados em vários contextos e que ajudam 
a compreender o impacto das ações realizadas. Assim, tem 
sido realizado anualmente um inquérito independente a 
mais de 1200 famílias das áreas de implementação do pro-
jeto, por iniciativa do IFC. Os primeiros resultados indicam 
que a taxa de pobreza SWIFT – uma metodologia do Banco 
Mundial que mede a percentagem de famílias que vive 
abaixo do limiar da pobreza – baixou de 55,1% para 42,1%,  
na Província da Zambézia, entre as campanhas agrícolas 
de 2015 e 2017. Na Província de Manica, desceu de 44% 
para 34,6%. 

No mesmo período, a Estimativa de Rendimento aumentou 
de 34,3% para 42,8% na Província da Zambézia e cresceu de 
39,7% para 46% na Província de Manica.

cada vez mais da terra e da floresta, quem pode prestar pe-
quenos serviços de apoio às atividades da empresa, quem 
de facto irá conviver e retirar benefícios das plantações, 
tanto a curto como a longo prazo. 
O Plano de Desenvolvimento Social (PDSP) tem três ob-
jectivos: segurança alimentar e geração de rendimento, 
oportunidades para o crescimento económico e apoio ao 
bem-estar das famílias. No seu âmbito, estão a ser imple-
mentadas ações como o apoio ao pequeno agricultor, com 
formação em agricultura de conservação, a distribuição 
de sementes melhoradas, a abertura e reparação de furos 
de água, a construção de celeiros melhorados, o fomento 
pecuário, um programa de energia renovável, entre ou-
tros. Desde 2015, já beneficiaram do PDSP mais de 6.000 
famílias, ou seja, cerca de um quarto das 25 mil famílias 
existentes na área do projeto no seu arranque. A empre-
sa promove a melhoria de vias de comunicação e outras 
infraestruturas, e já reabilitou mais de 2.000 quilómetros 
de caminhos.

› A empresa privilegia a contratação de mão-de-obra local, 
assegura a sua formação, qualificação e especialização, as-
sim como promove a transferência de conhecimento. Des-
de 2015, já pagou cerca de 10 milhões de dólares a trabalha-
dores locais.

› A Portucel mantém uma comunicação regular e efecti-
va com o Governo e com as comunidades. O modelo de 
relacionamento local foi estruturado para que assegure 
que há vários mecanismos de comunicação e de feed-back 
entre a empresa e as comunidades das áreas do projeto. 
Há diversas estruturas implementadas, entre as quais 
um conjunto  de agentes de ligação designados pelas co-
munidades, reuniões com periodicidade regular, comités 
consultivos nas comunidades, assim como procedimentos 
formais de comunicação directa com a empresa que estão 
acessíveis a todos.

› Foi apoiada a criação do Conselho Consultivo da Portucel 
Moçambique, um organismo de consulta independente cuja 
maioria de membros tem origem na sociedade civil, incluin-
do também um representante do Governo e outro da Por-
tucel. Outros projetos no País estão a adoptar este modelo. 
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A GESTÃO SUSTENTÁVEL
DA FLORESTA

A abordagem da cadeia de valor permite também identifi-
car as áreas nas quais a empresa acrescenta valor à socieda-
de através do seu “core business”. No caso da Portucel, a sua 
atividade de plantação de floresta de eucaliptos contribui 
para preservar e restaurar a integridade ambiental, uma 
vez que se realiza, na grande maioria, em áreas que eram 
essencialmente zonas com um elevado nível de degrada-
ção, devido à forte pressão social, sobretudo decorrentes da 
agricultura itinerante das comunidades e de outras ativi-
dades de subsistência.

Faz parte da gestão sustentável da floresta a integração 
da atividade do viveiro de plantas de Luá, na província da 
Zambézia, o qual fornece matéria-prima para as plantações 
(capacidade para produzir 12 milhões de plantas por ano), 

mas também produz árvores de fruto e árvores autóctones 
para as comunidades e para reflorestações, assumindo-se 
também como uma escola para os colaboradores e centro 
de formação e de qualificação profissional.

Desde o início do projeto, a empresa já investiu perto de 120 
milhões de dólares, aplicados na plantação de 13.500 hecta-
res de floresta de eucalipto (perto de 5% da área disponível 
para plantação), nas províncias de Manica e da Zambézia, 
assim como na implementação do Plano de Desenvolvi-
mento Social.

No desenvolvimento da sua atividade, a Portucel Moçam-
bique procura soluções inclusivas e promove a partilha de 
valor, através do diálogo regular com as partes interessa-
das. Esta abordagem participativa e de melhoria contínua 
estimula a inovação e uma gestão sustentável, cria valor e 
prosperidade para a empresa, para os parceiros, para as co-
munidades, para as Províncias e para Moçambique.

Dear and gentle reader; popular papermaking wisdom 
teaches there are only two problems on a paper machine – 
front edge and back edge. True enough, as most runnability 
and quality problems arise from discontinuities that occur 
at the edges. For those of you who are curious (and brave 
enough) to want to know “Why is this?” - read on and we 
will consider the main issues from headbox to calander…

The headbox needs special flow controls in a narrow zone 
at the edges. By controlling these edge flows to be subtly 
different to the main flow, the fibre orientation misalign-
ment angle profile can be controlled. There is a compro-
mise of course, since the edge flowrate influences the basis 
weight profile as well as the fibre orientation profile. Also 
there is an interaction with edge problems originating in

MICHAEL ODELL

Living on the edge

Sócio n.º 951
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the dryer section and the edge control of the headbox. This 
seems counterintuitive as the headbox comes prior to the-
dryer section! But the non-uniform shrinkage generated 
in the dryer section requires that the basis weight profile 
be proportionally reduced at the edges in order to create 
a final uniform basis weight profile at the reel. So the ba-
sis weight profile passing through the former and press 
must have a change in weight near the edges which makes 
edge runnability inherently difficult. Furthermore, if this 
change in basis weight profile at the edges is made on a 
headbox having a conventional slice lip, the jet impinge-
ment angle onto the forming board is different at the edges 
compared to the centre. A common consequence resulting 
from this jet impingement angle difference between centre 
and edges is an increased tendency for a particular type of 
formation fault (white spots) to occur in the edge areas. 

On Fourdrinier and hybrid forming sections the tendency 
for the stock from the headbox to flow sideways off the 
forming fabric depends on the slice opening and the ma-
chine speed. High speeds and low slice openings are obvi-
ously the easiest and sometimes there is no need for any 
extra equipment to contain the stock on the wire at the 
edges. However the slower speeds and bigger slice open-
ings needed for heavier basis weights create the need for 
actively containing the stock at the edge areas. The paper-
maker has a choice to use edge deckle boards or fabric curl-
ers or a series of water sprays or even some combination of 
these. Any of them can be made to work – but all of them 
require a lot of attention. Possibly the most irritating edge 
issue on the former is simply the high pressure water jet 
needed to trim off the ragged edge strip in order to pres-
ent a precisely defined edge into the press. This high pres-
sure water jet must be suspended over the forming section 
and so the nozzle gradually builds up with fibre and water 
drops. Cleanliness control is critical, everybody knows it, 
everybody pays attention to it and yet this detail is still one 
of the leading causes of breaks on every machine. 

Most of the edge problems in the press section originate 
right at the point where the sheet is transferred from the 
forming section onto the pickup felt. The sheet at the edg-
es can easily separate from the felt making a wrinkle (and 
break). As the felt compacts during its life the felt´s prop-
erties progressively alter between the edge area (with no 
sheet) and centre area that is carrying the sheet. After a 
time this boundary line of different felt properties near the 
felt´s edge means the sheet cannot be widened beyond that

boundary line. This limitation restricts the freedom to ad-
just the sheet width to control other edge problems either 
upstream or downstream of that point. 

Many of the edge problems in the dryer section arise from 
the non-uniform cross profile of shrinkage; as illustrated 
in this diagram. The edge zones of about 1 metre width al-
ways shrink more than the centre. This tendency for great-
er shrinkage at the edges has consequences for various 
quality properties as noted in the list next to the shrink-
age profile diagram. There is no technology available to 
prevent these adverse tendencies. This is a limitation dic-
tated by the laws of physics. If a particular property is too 
strongly affected then it is necessary to implement a series 
of adjustments in other areas of the machine in order to 
create an acceptable compromise between competing ad-
verse effects. 

Controlling runnability in the dryer section is a balancing 
act between keeping the tension of the sheet high enough 
to prevent wrinkles but not so high that holes (or similar 
defects) will create too many breaks. The most sensitive 
area is always at the edges as the tension tends to decrease 
more at the edges than the centre. Therefore the draw set-
tings (speed differences between drive sections) that are 
used to control tension are dictated mainly by the need to 
control the edges. Yet further complications can occur if 
the shrinkage tendency or elastic properties are not suffi-
ciently uniform between front and back edge. In this event 
it can become impossible to find draw settings that permit 
both the front and back edges to be simultaneously con-
trolled within an acceptable range of sheet tension. This is 
an extreme circumstance but it can occur and it results in a 
machine having predominantly wrinkle problems on one 
edge but draw breaks and edge cracks on the other edge.

Surely the calander stack can be free of edge problems? 
Alas not – the famous “Ox Bow” effect is caused by differ-
ential expansion of the calander roll heads compared to the 
roll shell. If not properly managed the resulting small scale 
local variation in calander loading pressure can create hav-
oc with the caliper profile near the edges. 

This article is open to criticism for having “too much em-
phasis engineering detail”. Guilty as charged! The point be-
ing made is that good papermaking is nothing more than 
attention to these sorts of details so it is better to under-
stand them if you want to do it well or at least appreciate 
them if you are only in a position of managing the process 
rather than faced with the reality of doing it. Sadly there 
is rather a lot of detail to be understood and managed. The 
incubation period for an engineer to learn the technology 
needed to successfully manage a paper machine is 4 to 5 
years. But not everything on a paper machine is about
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technical detail. In the event those of you with a humanis-
tic tendency have read to this point in the article you could 
usefully consider how to overcome the all too human ten-
dency of operators (and yes – even consultants!) to focus on 
the easier access at the front side rather than the longer 
and more arduous journey needed to check out the back 
side of the machine. Resolving this rather simple and all too 
frequent failing would improve machine performance as 
much as any technical improvement!

Popular papermaking wisdom also teaches that paper ma-
chines are devices designed to frustrate and humble en-
gineers. It is enormously satisfying when you can make 
them work well – mas persistência é necessária!

Todavia essa consciencialização tem sido acompanhada 
de duas atitudes. Uma atitude utópica, veiculando, com al-
guma sobranceria, o conceito de que o homem será capaz 
de condicionar a evolução do aquecimento global através 
do controle das emissões de gases com efeito de estufa, 
assumindo-os como os únicos responsáveis por aquele 
aquecimento, menosprezando entretanto todos os outros 
contributos. E uma atitude catastrofista, quase imediatista, 
pintando o futuro próximo com as cores o mais negras pos-
sível, para assim mais facilmente se passar a mensagem.

Um exemplo típico dessas previsões catastrofistas aconte-
ceu na década de setenta, do século passado. Nessa altura, 
a grande preocupação centrava-se na possibilidade de uma 
escassez das reservas de petróleo, com especialistas a pre-
verem uma crise grave de abastecimento no início do Sécu-
lo XXI. Estamos em 2018, e hoje a questão com o petróleo 
tem mais a ver com a variação do seu preço e o seu impacto 
na economia, a sua relação com as questões ambientais, do 
que com preocupações acerca das suas reservas.

Outro exemplo, são as ameaças apocalípticas devido aos 
gases com efeito de estufa, donde se destacam a previsão 
do desaparecimento de grande parte das pequenas ilhas do 
Pacífico, e da inundação, quase permanente, de Veneza.

Entretanto o tempo foi passando e as coisas não acontece-
ram exactamente assim. As ilhas do Pacífico continuam a 
ser locais idílicos para passar férias, quando não há tsuna-
mis. Veneza começa a ter problemas com o excesso de tu-
ristas. Os Verões têm, na realidade, sido mais quentes, mas, 
ao contrário do previsto, os Invernos começaram a ser tam-
bém mais frios, por vezes com temperaturas de – 50oC, no 
Centro e Leste da Europa, nos EUA da América e no Canadá.

Isso criou fragilidades à teoria do aquecimento global, mo-
tivou grandes discussões na comunidade científica, e a es-
capatória foi a introdução de um conceito mais abrangente, 
as alterações climáticas, que dão para tudo.

A tomada de consciência sobre as questões ambientais, a nível
do cidadão comum, de organismos oficiais e de empresas, é um
dos avanços mais importantes da nossa civilização.

JOÃO PINHO FERREIRA

Ambiente:
preocupação, negócio
ou protagonismo?

Sócio n.º 32
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Simultaneamente, as questões ambientais foram sendo 
capturadas por associações ambientalistas, e por políticos 
profissionais sem formação na matéria, com o intuito de 
adquirir poder e influência. A sua forma de abordagem 
aos temas ambientais fez tábua rasa do conceito de desen-
volvimento sustentável, contido no Relatório Brundtland, 
da Comissão Mundial sobre Meio-Ambiente e Desenvolvi-
mento das Nações Unidas de 1987, que especifica que esse 
conceito procura satisfazer as necessidades da geração ac-
tual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
satisfazerem as suas próprias necessidades, possibilitando 
que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfa-
tório de desenvolvimento social e económico e de realização 
humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoá-
vel dos recursos da Terra e preservando as espécies e os habi-
tats naturais.

À semelhança de outras grandes causas, também no Am-
biente se foi evoluindo duma preocupação inicial sincera 
para situações descaradas de aproveitamento económico. 
Empresas, que não eram propriamente exemplares pelas 
suas preocupações ambientais, como a falecida ENRON, o 
falecido Leman Brothers, e o nosso bem conhecido Gold-
man Sachs envolveram-se rapidamente no comércio das 
licenças de emissão de CO

2
, que mais não são do que uma 

espécie de indulgências ambientais. Os políticos mais me-
diáticos também não se distraíram, como foi o caso de Al 
Gore, que, por exemplo, na sua vinda a Portugal, em Feve-
reiro de 2007, cobrou 135000€ para falar para uma plateia 
restrita. De acordo com o Jornal Económico de 28 de Abril 
de 2018, Barack Obama receberia 500000€ pela sua par-
ticipação na ClimateChangeLeadership Porto 2018 Summit, 
no dia 6 de Julho de 2018. 

A discussão sobre as questões ambientais tende, por outro 
lado, a centrar-se nos tempos mais recentes, deixando de 
se referir experiências passadas, e com alguma credibilida-
de, como o Período Quente Medieval que decorreu do ano 
950 até 1250, coincidindo com o fim das invasões na Eu-
ropa Ocidental no Século X ,  e contribuindo para o surto 
de desenvolvimento que se iniciou nessa época, fruto das 
melhores condições climatéricas.

Em Portugal as coisas não se passaram de maneira dife-
rente e o mediatismo daquelas questões foi suportado pelo 
surgimento de uma jovem classe jornalística, com pouca 
formação, pouco culta e com tiques de fundamentalismo 
ambiental.

É interessante recordar os debates acalorados aquando da 
discussão da nova ponte Vasco da Gama. Uma das grandes 
questões tinha a ver com o impacto do ruído dos carros e 
camiões da futura ponte nas colónias de flamingos que vi-
viam naquela zona do Tejo. Era uma discussão sui generis 
pois naquela área existe, desde 1904, o Campo de Tiro de 
Alcochete, que é há muito utilizado para o treino da Força 
Aérea e para destruição de explosivos militares. Seria ló-
gico que, para aqueles flamingos, habituados ao ruído dos 
aviões e das explosões, o som dos carros e dos camiões da 
futura ponte não fosse muito incomodativo. E não foi, por-
que, passados 20 anos, a população de flamingos duplicou 
(Público de 28 de Março de 2018).

Este tipo de abordagens irrealistas é apoiado por académi-
cos das associações ambientalistas, com pouca ligação às 
questões práticas, mas com acesso fácil às televisões, em ho-
rário nobre, onde sem contraditório, denunciam, assustam, 
a maioria das vezes, sem acrescentar uma ideia ou apontar 
um processo para ajuda na resolução de problemas concre-
tos. Limitam-se a denunciar.

Quando se trata de assuntos ambientais tudo é urgente, 
não há tempo a perder, nem para aguardar pelo resultado 
de medidas já tomadas. Há uma espécie de frenesim, quase 
histérico, que condiciona um debate racional.

Há uns anos, na altura do Verão do São Martinho, um 
ilustre académico, com presença habitual nas televisões, 
apressou-se a vir alertar para aquele epifenómeno, fruto 
do aquecimento global. O Verão de são Martinho, que há 
séculos acontece no início do mês de Novembro, mais se-
mana, menos semana, um epifenómeno fruto do aqueci-
mento global? E cuja designação se baseia numa lenda do 
Século IV, dum milagre atribuído a São Martinho de Tours?

Assisto a estes debates com a sensação de que não damos 
o devido valor a quem, na prática do dia-a-dia, trabalha, 
inova, investiga, arrisca, optimiza processos, pressiona for-
necedores de equipamento, em resumo, tenta realmente 
resolver problemas para melhorar as boas práticas am-
bientais e cumprir os parâmetros legais, e que, muito rara-
mente, tem direito a tempo de antena.

Veio-me à memória todo este historial, quando me aperce-
bi do modo como apareceu, e rapidamente foi apadrinhada, 
uma nova organização ambientalista, a ZERO- Associação 
Sistema Terrestre Sustentável.
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Desde logo estranhei o seu nome peculiar e a sua origem. 
Em 28 de Janeiro de 2016, a Rádio Renascença noticiava 
uma fractura na Quercus, com a criação da nova associação 
ZERO, integrando cinco ex-presidentes da Quercus como 
seus sócios fundadores. Acrescentava ainda a Renascença 
que tinha apurado que muitos sócios fundadores da ZERO 
não pretendiam deixar de ser sócios da Quercus, manifes-
tando-se apenas indisponíveis para participar activamente 
em grupos de trabalho e iniciativas internas da associação.

Como era complicado sair duma organização que sabiam 
ter ganho alguma credibilidade ao longo dos anos, aposta-
ram numa imagem de marca radical, de demagogia máxi-
ma, adoptando o objectivo ZERO POLUIÇÃO.

A questão é que conseguir poluição zero será impossível, 
enquanto houver seres vivos que precisam de respirar, de 
beber, de se alimentar. Basta consultar o INSAAR, Inven-
tário Nacional do Sistema de Águas Residuais, da Agência 
Portuguesa do Ambiente, onde está bem definido o concei-
to de População Equivalente. Esse conceito permite compa-
rar a poluição duma fábrica com a poluição dos habitantes 
de uma cidade: População equivalente (e.p.) - um Equivalente 
de População (e.p.) ou um Habitante Equivalente (hab.eq) re-
presenta a quantidade de poluição orgânica de um efluente

líquido que é gerada por uma pessoa, a qual corresponde a 
uma carga orgânica biodegradável com uma carência bioquí-
mica de oxigénio ao fim de 5 dias (CBO5), de 60 g de oxigénio 
por dia.

Produzimos, pelo simples facto de estarmos vivos, cerca 
de 22 kg de CBO5 por ano. Os 22 corpos gerentes da ZERO 
produzem 448 kg anuais de CBO5, cerca de meia tonelada.

Quando formaram a associação não se lembraram, ou nem 
sequer conheciam o conceito de População Equivalente?

Neste momento, e para animar ainda mais todo este espec-
táculo mediático, alastra a onda vegan, cujos seguidores 
não comem, não vestem e não usam nada que provenha 
de produtos ou subprodutos animais. Como tudo isto é em-
brulhado como preocupação ambiental, lá vão passando a 
sua mensagem.

Aqui chegados, e para finalizar, cito uma fórmula, sugerida 
há muitos anos por um professor da minha faculdade, mas 
que cada vez é mais actual

Grau de categoricidade x Coeficiente de inteligência = Constante

O CONCEITO

A noção que adopto para sustentabilidade da nossa indús-
tria é a avaliação da sua capacidade para, no longo prazo, 
satisfazer os requisitos que nesse período de análise lhe 
serão exigidos, de caracter económico, ambiental e social.
Implica a capacidade de sobrevivência das empresas, em 
termos competitivos, e a manutenção da possibilidade das 
gerações futuras terem plena fruição dos recursos naturais 
que a indústria utiliza.

E tudo isto a ser feito no respeito dos valores culturais vi-
gentes.

PROBLEMAS A RESOLVER

Independentemente de uma análise detalhada sobre a 
sustentabilidade da indústria ser capaz de encontrar um 
número considerável de áreas onde é preciso mudar ou 
melhorar, identifico como os três principais problemas a 
resolver os seguintes:

SERAFIM TAVARES

Opinião e Sua Desconstrução

Sustentabilidade da Indústria
- A Confiança como Condição Prévia

Sócio n.º 652
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TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel

- Abastecimento florestal
- Reconhecimento pela sociedade do papel relevante e 
útil da floresta de eucalipto com gestão sustentável e 
verdadeira generalização de gestão sustentável da flo-
resta de eucalipto

- Diminuição do mercado de impressão e escrita no mun-
do desenvolvido e suas consequências

Para concluir que em minha opinião, os dois primeiros só 
poderão ser resolvidos num quadro de cooperação das em-
presas nacionais, e mesmo o terceiro suscitará provavel-
mente oportunidades de cooperação significativas.

Sem prejuízo de em vários domínios existir já prática de 
cooperação empresarial, a extensão da cooperação existen-
te parece me insuficiente face ao desafios que a resolução 
dos problemas mencionados exige.

Subsidiariamente à existência de uma intensa cooperação 
empresarial, são também condições necessárias à resolu-
ção das questões associadas ao abastecimento florestal e à 
imagem da indústria na sociedade:

- A confiança de centenas de milhar de produtores flores-
tais de que a madeira produzida pela floresta que hoje de-
cidem plantar será comprada pela indústria, a preço justo, 
durante pelo menos os próximos 24 anos;

- A reputação das empresas na sociedade em geral.

CONDICIONANTE PRÉVIA
- A CONFIANÇA

A viabilidade de cooperação entre empresas, que tam-
bém são concorrentes, para assumpção de acordos ou 
projectos de longo prazo, que representam um nível de 
investimento muito elevado, tem como condição neces-
sária que cada um dos intervenientes tenha um elevado 
grau de confiança que os outros irão respeitar os com-
promissos que acordam.

Este elevado grau de confiança de que cada empresa 
tem de ser credora, seja das restantes empresas, seja dos 
produtores florestais, seja ainda da sociedade em geral, 
exige por parte da empresa e de todos os seus represen-
tantes, uma atitude de rigor, integridade e compromisso 
com o longo prazo.

E ninguém deverá deixar de cumprir com a sua parte.

Por exemplo, a este respeito pode caber aos accionistas 
um papel em que testemunhem:

a) Que são accionistas industriais, que se manterão num 
horizonte de longo prazo;
b) Que se encontram comprometidos com os princípios 
de gestão sustentável;
c) Que os seus actos e decisões demonstram o respeito na 
prática pelo expresso em a) e b), definindo às suas equi-
pas de gestão objectivos à gestão de médio/longo prazo 
e indexando a sua remuneração ao respectivo cumpri-
mento;
d) Que a nomeação dos responsáveis pela gestão incida 
sobre profissionais de reconhecida integridade e compe-
tências soft, acrescidas dos necessários conhecimentos 
técnicos cientificamente inspirados, que em algumas 
áreas devem atingir nível excelente.

A DESCONSTRUÇAO

O desafio que aqui vos é lançado é reflectirem sobre os 
problemas referidos num quadro de sustentabilidade 
da indústria e sobretudo se as soluções que devem ser 
adoptadas obrigam, ou pelo menos sugerem, que sejam 
tratados em comum pelas empresas nacionais.

E em consequência se as empresas devem procurar au-
mentar o grau de confiança de que são credoras junto 
dos restantes stakeholders e da sociedade em geral.
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A conservação da biodiversidade é parte integrante do pa-
radigma atual de gestão florestal, e em áreas extensas há 
que considerar o equilíbrio entre os diversos valores de uso 
da terra e a produção de madeira. Há vantagens em manter 
alguns elementos de biodiversidade, com benefício da pro-
dutividade e da manutenção de processos chave, como o 
controlo de pragas. A conservação da biodiversidade pode 
ser conseguida nas plantações mantendo uma complexidade

da paisagem e da estrutura das parcelas (Lindenmayer et 
al 2003). Nos ecossistemas florestais, esta importância tem 
sido enfatizada ao nível político, através de várias conven-
ções e acordos (e.g. Processos de Montreal e Pan-Europeu), 
e ao nível comercial, como parte de processos de certifica-
ção (e.g. Forest Stewardship Council e Programme for the En-
dorsement of Forest Certification) (Carnus et al 2006).

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

The Navigator Company

O Eucalipto e a biodiversidade

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

ARTIGOS TÉCNICOS

› Nos eucaliptais há um decréscimo da proporção de solo coberto pela 
vegetação espontânea, que não é acompanhado por uma alteração 
significativa do número de espécies presentes, nem por uma perda de 
diversidade específica (Fabião et al 2007).

› Elementos como a vegetação ripícola e as faixas de vegetação autóctone 
adjacentes às plantações são valiosos para a conservação da biodiversida-
de (Lindenmayer et al 2003, Carnus et al 2006, Brockerhoff et al 2012).

› Os resultados apontam para a necessidade de se encarar a conserva-
ção da densidade específica e a sustentabilidade da gestão florestal de 
acordo com uma perspetiva regional, de forma a preservar, à escala 
da paisagem, mosaicos de coberto de diversos tipos (Fabião et al 2007). 
Nestes povoamentos de cultura intensiva, não é a espécie nem tão pouco 
a arborização em pequena escala que constituem o problema mais 
preocupante para a diversidade faunística. Mais relevante será a falta de 
planeamento ao nível da paisagem rural ou florestal (Onofre N 2007).
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Como qualquer área de plantação, uma floresta plantada 
pode conter um menor número de espécies, relativamen-
te à floresta nativa no mesmo local. No entanto, é comum 
as florestas plantadas substituírem outros ecossistemas 
degradados pelo homem (e.g. pastos abandonados), supor-
tando maior diversidade biológica que estes. As florestas 
plantadas podem também ter um papel tampão e de li-
gação, importante, relativamente a áreas de floresta nati-
va (existentes ou a recuperar). Esta função pode apoiar a 
sustentabilidade de ecossistemas agrícolas e outros usos 
da terra (Carnus et al 2006). Relativamente à vegetação, as 
operações de silvicultura e gestão florestal (e.g. mobilização 
de solo, controlo da vegetação, rotações curtas) impactam 
diretamente no subcoberto (Fabião et al 2002, Carnus et al 
2006, Calviño-Cancela et al 2012). Nas plantações recen-
tes, predominam espécies vegetais pioneiras, como tojos ou 
urzes, típicas das fases iniciais das sucessões ecológicas. À 
medida que as copas dos eucaliptos se tornam mais densas 
e o ensombramento aumenta, as espécies mais dependen-
tes da luz dão lugar a espécies mais tolerantes à sombra 
ou mais típicas dos habitats naturais (e.g. Castanea sativa, 
Quercus spp.) (Fabião et al 2007, Calviño-Cancela et al 
2012). Por sua vez, a complexidade estrutural da vegetação 
é frequentemente um bom indicador da diversidade de ou-
tros organismos, como répteis, anfíbios, aves, mamíferos, 
artrópodes ou fungos (Carnus et al 2006, Santana 2009, 
Brockerhoff et al 2012, Castagneyrol e Jactel 2012).

A diversidade de alguns grupos de animais é elevada nas 
plantações de eucalipto. Por exemplo, em Portugal, o euca-
lipto, devido às características da sua casca, constitui um 
local de abrigo preferencial para uma grande diversidade 
de espécies de insetos, por comparação com espécies como 
o sobreiro (Pinheiro e Guimarães 1970). Inversamente, as 
comunidades de aves são habitualmente mais pobres nos 
eucaliptais do que em outros habitats ( Pina 1989, Proença 
et al 2010, Matos 2011). Também os invertebrados aquáticos 
(insectos e crustáceos) encontrados nas linhas de água que 
atravessam plantações de eucalipto são menos abundantes 
do que em habitats naturais (Larrañaga et al 2009). No en-
tanto, os mesmos autores referem que, em áreas heterogé-
neas contendo porções de florestas naturais, os níveis de 
diversidade nas florestas plantadas deixam de ser afetados.

Em concreto, em Portugal, as plantações de eucalipto con-
tribuem para a preservação de espécies com elevado valor 
de conservação. É o caso da águia de Bonelli (Hieraaetus 
fasciatus), espécie com estatuto “Em perigo”, que utiliza os

eucaliptais como habitats para nidificação (Ferreira 2011) 
e caça (Palma et al 2006; Moleón et al 2016). Do ponto de 
vista dos serviços ecológicos, vários estudos identificam as 
flores dos eucaliptos como a principal fonte de néctar para 
a produção de mel em Portugal (Silva et al 2009, Feás et al 
2010). É ainda de referir a importância das plantações de 
eucalipto como habitats para espécies com interesse cine-
gético, como veados (Rabalo e Borralho 1997).

Em áreas com forte intervenção humana, como é frequen-
te em Portugal, as comunidades vegetais nativas podem 
ser vistas como fragmentos de habitat adequado rodeadas 
por uma matriz de áreas urbanizadas, terrenos agrícolas e 
plantações florestais, constituindo um mosaico paisagístico 
(Calviño-Cancela et al 2012). Elementos como a vegetação ri-
pícola e as faixas de vegetação autóctone adjacentes às plan-
tações são valiosos para a conservação da biodiversidade, 
pelo que importa protegê-los e restaurá-los. Também a cria-
ção de mosaicos de plantações com diversas espécies flores-
tais de várias idades contribui para a diversificação dos habi-
tats, aumentando o seu valor de conservação (Lindenmayer 
et al 2003, Carnus et al 2006, Brockerhoff et al 2012).

As plantações florestais podem ainda aumentar a conec-
tividade entre habitats naturais, favorecendo a dispersão 
e persistência de espécies à escala regional em paisagens 
dominadas por pastagens ou áreas agrícolas (Hartley 2002, 
Carnus et al 2006, Calviño-Cancela et al 2012).

É consensual que as plantações se podem tornar habitats 
mais favoráveis se geridas de forma apropriada (Araújo 
1995, Calviño-Cancela et al 2012),e numa ótica de gestão 
florestal sustentável, que compatibilize a produtividade 
florestal com a preservação dos valores naturais, e a biodi-
versidade pode ser promovida ao nível da paisagem.

ARTIGOS TÉCNICOSinfo tecnicelpa 58
1832



ARTIGOS TÉCNICOSinfo tecnicelpa 58
1933

Paula C. R. Pinto, Alexandre Gaspar, Ricardo Jorge Rodrigues, Carlos Pascoal Neto
RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e do Papel, Portugal

PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO EM BIOREFINARIA
E BIOPRODUTOS DE BASE FLORESTAL NO INSTITUTO 
RAIZ / THE NAVIGATOR COMPANY 

O Instituto de Investigação da Floresta e do Papel e a The Navigator Company tem liderado e colaborado em projetos de in-
vestigação em produtos e tecnologias para processos de biorrefinaria, em estreita colaboração com Universidades e outras 
Instituições. Tem já no seu portfólio um extenso trabalho, resultado do esforço conjunto das equipas, que gerou conheci-
mento científico e tecnológico e que serviu de alicerce a novos investimentos em investigação tecnológica e vigilância de 
oportunidades para futuros desenvolvimentos.

O programa de I&D em biorrefinaria e bioprodutos foi reforçado recentemente com o projeto inpactus - Produtos e Tecno-
logias Inovadores a partir do Eucalipto que, através do seu consórcio, é o motor do programa de investigação e desenvolvi-
mento de 2018 a 2022 no RAIZ e na The Navigator Company. O consórcio é constituído pela Navigator Paper Figueira da 
Foz,  Navigator Pulp Cacia, o RAIZ- Instituto de Investigação da Floresta e Papel, Universidade de Coimbra e Universidade 
de Aveiro, envolvendo também parceiros Nacionais e Internacionais, como a Universidade do Minho, Universidade da 
Beira Interior, a Universidade Nova de Lisboa, o Instituto Superior Técnico, o Laboratório Ibérico Internacional de Nano-
tecnologia, o Fraunhofer Institute, e o RISE Bioeconomy.

Na área de biorrefinaria, para os próximos anos, as prioridades de I&D incluem soluções tecnológicas para extração e 
produção de produtos nutracêuticos e bioativos da biomassa florestal, processos de desconstrução de biomassa para no-
vos produtos comerciais de açúcares, processos termoquímicos para produção de combustíveis e produtos, recuperação 
de lenhina e sua conversão e aplicação, biocompósitos e desenvolvimento de novos materiais celulósicos. No entanto, o 
projeto inpactus tem uma atividade mais ampla e inclui também o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias para 
as áreas de negócios consolidadas na The Navigator Company: pasta, papel e produtos tissue – Figura 1. Pela sua conceção 
industrial e alinhamento dos objetivos da Companhia com as competências dos co-promotores e parceiros, assente numa 
parceria Universidades-Empresa de natureza multipolar, o impactus tem um papel estruturante da rede de investigação e 
desenvolvimento nestas áreas a nível Nacional. Este projeto envolve cerca de 180 investigadores, engenheiros e técnicos 
altamente qualificados e visa tornar-se um caso de sucesso da cooperação Universidade-Empresa. O projeto tem também 
uma visão de longo prazo a concretizar através da qualificação de recursos humanos, criação de spin-offs e consolidação da 
rede de I&D que permitirá a extensão das sinergias no pós-projeto, tanto a nível Nacional e como Internacional.

Estão assim reunidas as condições para o desenvolvimento tecnológico, a criação de valor e formação de competências quali-
ficadas tanto em áreas do core business da Companhia, como em áreas ainda em desenvolvimento, representando um passo 
em frente para uma bioeconomia verde, global, sustentável e competitiva em Portugal, baseada na indústria de pasta de papel.

Figura 1 – Áreas e atividades de I&D no âmbito do projeto inpactus - Produtos e Tecnologia inovadores 
a partir do Eucalipto (2018-2022)

Projeto inpactus – Produtos e Tecnologia inovadores a partir do Eucalipto, Projeto N.º 21874 financiado no Portugal 2020 através do Fundo de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), Compete 2020, nº246/eixo II/2017.




