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Caros Colegas,

A nossa Associação completou 42 anos. A longevidade deve-se a ser uma Associação com “fibra” que sempre se manteve 
unida e que encontra nos seus sócios pessoas capazes de manter esta coesão e a capacidade de inovar para criar valor.

A criação da Associação nasce de uma ideia muito feliz dos nossos fundadores, seguida de um trabalho árduo para a sua afir-
mação junto das empresas. Esta afirmação permitiu o crescimento da atividade e a conquista do respeito dos nossos sócios.

Este passado tão repleto de glórias e de contributos para a melhoria das competências dos nossos associados permitiu a 
realização de uma grande festa, a homenagem a um dos nossos fundadores e sócio honorário Augusto Góis. Todos reco-
nhecemos ao Sr. Góis um papel crucial em todas as etapas do crescimento da associação e também a importante tarefa de 
alinhamento e tutoria das iniciativas dos Conselhos Diretivos.

Nesta celebração foi também apresentado o livro da Associação: “TECNICELPA na história da Pasta e do Papel”. Esta obra 
nasceu com o objetivo de relatar o contributo da Tecnicelpa para o desenvolvimento dos técnicos e do sector de pasta e pa-
pel. É uma história que tem mais de quarenta anos e na qual tiveram um contributo decisivo várias personalidades da nossa 
atividade. Ao longo do livro são referenciados muitos nomes, de pessoas e de empresas, que foram fundamentais no apoio 
e na criação de ligações que deram resistência a esta fibra.

Esperamos que este livro seja um marco na história da Associação e que sirva de motivação para a participação dos sócios 
na gestão da associação e nas atividades por esta desenvolvidas. Só assim será possível fazer uma nova edição desta obra a 
retratar, com orgulho, as próximas décadas.

Ao amigo Augusto Góis o nosso maior agradecimento por tudo o que tem feito pelo desenvolvimento da Associação e pelo 
reconhecimento junto do sector de Pasta e Papel – foram 4 décadas de elevada dedicação como fundador, colaborador e 
Secretário Geral – são pessoas assim que fazem a diferença.

Em nome da equipa do Conselho Diretivo agradeço a todos os que contribuíram para este passado glorioso e a todos os que 
contribuíram para a realização desta homenagem que será um marco na nossa história.

A todos o nosso MUITO OBRIGADO.
A um Futuro Promissor.

EDITORIAL

A fibra de uma associação

VÍTOR LUCAS
Presidente do Conselho Diretivo

EDITORIAL // 03

VITOR LUCAS
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Tratamento de efluentes 
Módulo III

De 12 a 14 de outubro de 2022 decorreu na Figueira da Foz 
(no auditório da incubadora de empresas local) o 3º módu-
lo do curso de tratamento de efluentes, iniciativa conjunta 
da Tecnicelpa e UNAVE / Universidade de Aveiro. Este 
terceiro módulo foi dedicado à remoção específica de al-
guns parâmetros, tratamentos avançados e uso mínimo de 
água no nosso sector onde a reutilização do efluente é um 
dos aspetos a considerar. 

O módulo agora lecionado enquadra-se no curso de trata-
mento de efluentes Tecnicelpa que teve o seu arranque em 
2019 na Universidade de Aveiro e onde se aprofundaram 
os conhecimentos relacionados com o tratamento biológi-
co (tratamento de referência no nosso sector) e passagem 
por Vila Velha de Ródão, em 2021, onde o foco do módulo 
foram as opções de tratamentos biológicos modificados.

O último módulo deste curso revelou-se extremamen-
te pertinente, tendo em conta a crescente exigência dos 
requisitos legais aplicados à descarga de efluentes, assim 
como um contexto atual onde a consideração de alter-
nativas de reutilização deste recurso, promovendo a sua 
circulariedade, poder-se-ão revelar determinantes para a 
viabilidade do sector.

O curso contou com a coordenação do Prof. Luís Arroja e 
especificamente para este módulo contou com a participa-
ção de um leque alargado de especialistas incluindo mem-
bros da academia, assim como peritos técnicos do sector 
e de empresas fornecedoras de equipamento com elevado 
grau de experiência para ministrar os diferentes conteú-
dos do módulo.

No primeiro dia de curso o foco foi dado sobre as tecnolo-
gias e processos para controlo e remoção de nutrientes, no-
meadamente o Azoto e o Fósforo. A remoção de azoto foi 
apresentada de forma aprofundada por Pedro Bastos que 
detém uma longa experiência de trabalho nestes processos

relacionados com a operação de ETAR’s domésticas, en-
quanto o caso particular do Fósforo nas fábricas de pasta 
de eucalipto foi partilhado por Andreia Ferreira do RAIZ, 
fruto de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento sobre 
este tema deste instituto.

O segundo dia foi dedicado aos normalmente designados 
como tratamentos avançados ou terciários, os processos 
aprofundados foram a coagulação-floculação e a oxidação 
por ozono. Para o primeiro tópico, contámos com a presen-
ça de Mikko Lonka da Aquaflow e para explorar a aplicação

LUÍS MACHADO
Sócio n.º 754

CURSO

NOTÍCIASDA
TECNICELPA

Luís Arroja, Pedro Bastos e Luís Machado

Pedro Bastos Andreia Ferreira
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do ozono em diferentes aplicações no tratamento de 
efluentes a sessão foi conduzida por Giacomo Scaramuz-
zi e Laurent de Franceschi enviados pela VEOLIA. Ainda 
nesse dia, Jorge Martins da ENKROTT clarificou e apre-
sentou diferentes tecnologias de desinfecção, processo 
essencial para algumas aplicações de água reutilizada.

O curso incluiu ainda uma visita à Estação de Tratamento 
de Efluentes da fábrica da Figueira da Foz da The Navi-
gator Company onde foi possível verificar “in loco” a sua 
operação e partilhar a sua experiência em termos de con-
trolo e condução deste tipo de unidade.

Por último salientar ainda a elevada participação registada 
nesta inicíativa com elementos provenientes de Portugal e 
Espanha representando múltiplas unidades produtivas do 
sector e fornecedores, o que permitiu uma frutuosa troca 
de experiências e uma ativa participação dos formandos 
nas sessões, concorrendo assim para uma das principais 
funções da Tecnicelpa.

Por último, e já com o foco nos aspetos relativos a uso míni-
mo de água nos processos de produção de pasta e papel, con-
támos com apresentação da VALMET (Jose Luis Vinuesa) 
para apresentação das tecnologias aplicáveis à produção de 
papel e, para o caso da produção de pasta, uma apresentação 
do caso da CELBI, referência mundial para este indicador. A 
apresentação da CELBI incluiu ainda uma apresentação so-
bre a profunda remodelação que está em curso na sua ETAR.

No último dia, a sessão apresentada pelo Prof. João Crespo 
da Universidade Nova de Lisboa permitiu aprofundar os 
conhecimentos sobre fundamentos e aspetos tecnológicos 
dos processos de filtração por membranas e de osmose  in-
versa. Para complementar, foram apresentados casos práti-
cos e visitada uma exposição de equipamentos que utilizam 
este tipo de tecnologia, Vitorino Beleza e Rui Martins da 
Osmienergia e Aquaservice, respetivamente, conduziram 
esta sessão de maior componente prática.

Exposição de equipamento de filtração
por membranas e de osmose inversa

Mikko Lonka

Giacomo Scaramuzzi

Jorge Martins

Laurant de Franceschi

Luis VinuesaJoão Crespo

Vitorino Beleza Nuno SimõesRui Martins Liliana Pedrosa
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Participação da Tecnicelpa 
no Congresso da ABTCP

A ABTCP completou 55 anos e organizou o seu 54º Con-
gresso Internacional de Celulose e Papel com o tema – Ce-
lulose e Papel: meio ambiente, sociedade, governança e 
inovação. Em paralelo com o congresso também decorreu 
a Exposição Internacional de Celulose e Papel. Estes dois 
eventos totalizaram perto de 6000 participantes.

A Tecnicelpa foi representada pelo seu presidente do Con-
selho Diretivo que fez duas palestras:

1 - Apresentação nas sessões técnicas como 
      Keynotespeaker – Título: “Desafios Técnicos na Europa”

2 - Apresentação na reunião da Assembleia Geral 
      da ABTCP – “Atividades e desafios da Tecnicelpa”

Alguns temas a realçar neste evento: elevada participação 
nas sessões técnicas e na exposição; participação de muitos 
jovens nas sessões técnicas, disponibilização de um espaço 
para divulgação dos produtos das empresas do sector, evi-
taram o uso de produtos de plástico.

As sessões técnicas focaram os seguintes temas: Celulose; 
Tissue; ESG; Meio Ambiente; Inovação; Florestal; Papel; 
Biorefinaria; Recuperação e Energia; Automação; Manu-
tenção; Nanocelulose. Estas sessões, de elevada qualidade, 
foram conduzidas por investigadores, técnicos das fábri-
cas e fornecedores. 

No jantar de gala foram entregues prémios às individuali-
dades e empresas que se destacaram ao longo de 2022.

A Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP) convidou 
a Tecnicelpa para estar presente no seu 54º Congresso Internacional realizado 
em São Paulo, em Outubro de 2022. Este convite teve como objetivo a aproximação 
das duas associações através de uma apresentação técnica, no Congresso, sobre o setor 
em Portugal e na Europa e uma apresentação sobre a atividade da Tecnicelpa na reunião 
da Assembleia Geral da ABTCP.

VÍTOR LUCAS
Sócio n.º 1084

Cerimónia de abertura do Congresso

Aspeto da Exposição

Representantes das associações
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Segundo curso Tecnicelpa 
“Tissue Training”
O crescimento do mercado de Tissue em todo o mundo tem ocorrido principalmente
durante a pandemia do Coronavírus, quando os procedimentos de higiene se intensificaram.   

2 a 4 de novembro de 2022 em Aveiro

Atendendo à crescente demanda por informações técnicas 
atualizadas na produção e conversão de tissue, a Tecnicelpa 
organizou esta conferência contando com a expertise do 
Engenheiro Enrico Galli na organização, que reuniu ex-
perts de empresas, investigadores e outros especialistas das 
diferentes áreas técnicas para ministrar este treinamento, 
abrangendo detalhadamente os processos e inovações.  Os 
participantes de vários segmentos deste mercado e estrean-
tes, pudemos ter uma visão abrangente das possibilidades 
nesta tecnologia de produção.

Ministrado em inglês permitiu uma participação interna-
cional dinamizando as discussões e o entendimento entre 
todos os participantes de diferentes países; Alemanha, Es-
panha, Finlândia, França, Suécia, Índia, Inglaterra, Itália, 
Portugal e Suíça. Uma excelente opção.

Foram 4 sessões técnicas: I – Tissue business & products, fi-
bres; II – Stock preparation, softness e softness chemicals; III 
– Tissue machine & Auxiliary systems; IV – Slitter Rewinder.

Os três dias de treinamento, 2 a 4 de novembro de 2022 das 
9 às 18 horas propiciaram oportunidades de network nos 
coffee-breaks e almoços, uma grande diferença em relação 
aos cursos online a que estávamos acostumados durante a 
pandemia.

A primeira sessão técnica apresentou os negócios em Tis-
sue AtH (at home) e HORECA (Hotel, Restaurantes e Café), 
abrangendo papel higiênico, papel de cozinha, guardana-
pos, lenços faciais, papéis para uso médico, etc. Cada região 
do mundo demanda um conjunto bastante específico de 
características incluindo maciez, resistência, cor, custo, 
redispersão das fibras em água (flushability), absorção, 
bulk, etc.; todas com baixa gramatura. Portanto, não há 
solução simples para a definição de materiais, processo e 
produto final; cada aplicação necessita ser planejada in-
dividualmente. Por tudo isso a produção de tissue tende a 
ser uma produção regionalizada observando as demandas 
locais e os materiais e processos disponíveis.

A tecnologia de produção de tissue surgiu em 1871, pa-
tenteada pela Albany nos EUA, atingindo 36,4 Milhões de 
toneladas em 2016, baseada na tecnologia de produção de 
papel plano e adaptada para papéis muito finos, bastante 
porosos e absorventes. Desta forma foi-se desenvolvendo 
em paralelo às tecnologias de fabricação de papel conven-
cional, mas sempre demandando por subprocessos especí-
ficos como falaremos mais à frente.

JÚLIO COSTA
Sócio n.º 1169

Enrico Galli e Ana Carta



08 // NOTÍCIAS DA TECNICELPA

info@tecnicelpa71

Apresentou também as aptidões das diferentes fibras sob o 
ponto de vista dos fabricantes de tissue.  Fibras que produ-
zem estrutura de maior absorção não apresentam as maio-
res resistências e em diferentes países estas demandas são 
mais ou menos preponderantes o que indica um uso maior 
de fibras curtas, longas ou recicladas conforme a região e 
do tissue em questão.

Polpas químicas e mecânicas são amplamente utilizadas, 
principalmente as branqueadas; o que poderia ser foco 
de discussão sobre sustentabilidade, porque algumas re-
giões privilegiam fibras branqueadas contrapondo-se a 
outras fibras semi-branqueadas ou não branqueadas que 
poderiam ser utilizadas com menor impacto ambiental 
em sua produção.

As características das fibras quanto ao teor de hemice-
lulose, viscosidade, comprimento, número de fibras por 
grama, largura e fração parede, rigidez, flexibilidade, 
coarseness, teor de vasos, deformações, refinação, podem 
influenciar a adesão ao cilindro Yankee e influenciam di-
retamente a resistência, absorção e maciez.

É de se perguntar se as metas de branqueamento da polpa 
de madeira não deveriam ser revistas para menores alvu-
ras; com as vantagens advindas da maior preservação das 
hemiceluloses, maior rendimento na produção de polpa 
de madeira com a recompensa de maior bulk e possível 
aumento de maciez. Possivelmente mais detetável nos 
tissue 100% eucalipto. A menor demanda de madeira por 
área produzida de tissue, poderia ser fomentada com foco 
na sustentabilidade.  O mercado está habituado com várias 
cores e tonalidades de tissue, eventualmente a consciência 
de maior sustentabilidade de um papel com menor alvura 
poderia ser desenvolvida pela educação dos consumidores.

A utilização de diferentes tipos de fibras em uma ou mais 
camadas podem conferir propriedades combinadas fa-
zendo do tissue um produto com inúmeras possibilidades 
quanto às suas características. Acredito que a utilização

de MFC poderia aumentar ainda mais as possibilidades de 
combinações.

Na sessão técnica II, foram apresentadas as operações 
na preparação de massa, aspectos da maciez e químicos 
para maciez.

Operações de preparação são comuns às já conhecidas na 
fabricação de papéis finos, apenas muito mais rápidas na 
redispersão de fardos de polpa em fábricas não integradas 
à produção de celulose e há sempre a questão do entumes-
cimento das fibras num tempo bastante curto, vantagem 
para as integradas que podem contar com maior facilidade 
no refino e no diâmetro húmido da fibra, que impactam 
na estrutura a ser formada.

A depender das fontes fibrosas a utilizar os sistemas de 
depuração, refino e as demais operações do approach flow 
podem contar com muitos equipamentos e tecnologias   
como refino de alta e baixa intensidade, com enzimas ce-
lulases facilitando o refino. Estes dois tipos endocelulase 
e exocelulase, agindo nas zonas amorfas da cadeia celuló-
sica, potencializam o efeito do refino possibilitando redu-
ção no consumo energético. Tecnologias especficas para o 
refino de fibras para tissue são desenvolvidas visando ca-
racterísticas como maciez e resistência. 

A maciez mereceu um foco especial destacando a questão 
se é parâmetro ou percepção, uma visão interessante pois 
envolve percepções físicas e sensoriais do tissue, obede-
cendo a padrões neurais de cada indivíduo e população.  
Estima-se que existam 17000 mecanorrecetores na pele 
das mãos humanas, dependentes dos movimentos sobre 
a superfície de interesse. Esforços para instrumentalizar 
a medição de maciez envolve Bulk e topografia da folha, 
entre outros, medidas em equipamentos e protocolos 
específicos, sempre precisando de um painel de perce-
ção composto por humanos para validar seus algoritmos; 
afinal, cada grupo ou território tem suas preferências in-
fluenciadas pela cultura, economia, etc.

Enrico Galli
(Tissue Consultant - 
Bulamacco) – course 

coordinator

Ana M. Carta 
(RAIZ)

Fibres and pulp

Andrea Coluccini 
(VALMET)

Slitter-Rewinder

Angela Knight 
(SOLENIS) – En-

zymatic refining & 
Wet-end chemistry

Denny Di Vita 
(ACelli)

Slitter-Rewinder

Elena Troia 
(VOITH) – Drying, 

Energy savings

Oradores no Tissue training
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O gerenciamento de finos também teve sua ênfase devido 
à sua influência no coating do cilindro Yankee, sua inter-
ferência na ligação fibra-fibra importantíssima em estru-
turas de baixa gramatura para resistência, desaguamento 
da folha, entre outros. Se for considerada a introdução de 
MFC esta característica se torna ainda mais crítica para a 
sua performance.

A sessão III abordou as máquinas de tissue e os equipa-
mentos auxiliares. Basicamente a máquina de tissue vem 
utilizando a tecnologia Crescent Former ou crepe seco, 
com apenas a tela e um feltro fazendo todo o trabalho de 
desaguamento e secagem no cilindro Yankee sendo o tis-
sue removido por lâmina em contacto com a superfície do 
cilindro. Alguns modelos de máquina de tissue híbridos 
foram lançados recentemente como NTT, TAD e eTAD 
que podem ter prensagem para remoção de água ou ar seco 
para a secagem da folha e ainda a combinação dos dois. A 
preocupação com o uso de energia e características de ab-
sorção do tissue são uma constante.

Caixa de entrada, telas e feltros e seus condicionamentos 
foram amplamente discutidos.  O design dos feltros e telas 
influem na consolidação da folha de tissue com impactos 
na retenção das fibras e limpeza.

As secções de prensagem e secagem das máquinas de tissue 
com prensas simples e duplas, de sapatas e seus princípios 
de funcionamento foram discutidos.  Cada tipo de prensa-
gem suscitou apresentações específicas.

A parte seca da máquina de tissue iniciou-se com o típico 
cilindro Yankee e sua capota, um cilindro gigante que faz 
a secagem em muito menor extensão que as máquinas de 
papel convencionais. O cilindro Yankee foi especialmente 
discutido pelo facto de ser um vaso de pressão e ter aspetos 
de segurança envolvidos na sua operação, inclusive com 
considerações sobre métodos construtivos e topografia 
interna para melhor distribuição de calor e acabamento 
externo que entra em contacto direto com o tissue.

A crepagem é exercida pela lâmina crepadora atuando 
sobre o cilindro, removendo o tissue e ao mesmo tempo 
limpando a superfície para nova aplicação de coating e 
novo pick-up de folha húmida. O tratamento da superfí-
cie do cilindro Yankee é feito com um revestimento líqui-
do continuamente aplicado em spray logo após a remoção 
da folha pela lâmina crepadora.  Com o aumento das ve-
locidades das máquinas esta aplicação fica cada vez mais 
crítica, especialmente quando trabalhamos com prensas 
de sapatas.

As lâminas crepadoras e seus suportes foram também 
apresentadas dada a sua importância na formação da su-
perfície rugosa do tissue.

A folha de tissue então é transportada por jatos de ar até 
ao rolo Pope (nome do inventor) que gira numa velocidade 
periférica menor que a do cilindro Yankee para não des-
truir o crepe formado.

Outros sistemas auxiliares que contribuem para a produ-
ção como vácuo, vapor, ar comprimido e energia para to-
dos os equipamentos também foram abordados.

Meios alternativos de geração de energia para capotas e ar 
seco foram apresentados, incluindo hidrogénio e outros 
combustíveis e também energia elétrica, para este mundo 
cada vez mais restrito em ofertas energéticas.

Finalmente na sessão IV foram apresentadas as operações 
de acabamento, cortadeiras e rebobinadeiras. Muitas vezes 
os jumbo rolls são combinados para formar um produto 
de várias camadas cortando e depois rebobinando em con-
junto várias folhas, sempre com a preocupação da perda de 
crepe, o controle de velocidade das bobinas é muito impor-
tante para manter a uniformidade das tensões das folhas. 

Foi um treinamento e tanto, fazendo que todos os partici-
pantes pudessem discutir e desenvolver vários raciocínios 
sobre a produção de tissue.

Fabio Bargiacchi 
(VOITH) – Refining

Federico Donati 
(ACelli) – Yankee

Fernando Dantas 
(BTG) - Creeping

Francisco Aguas 
Artigas

(Solenis) – Coating

Gabriele Romanini 
(Toscotec VOITH) 

“Hybrid” Tissue 
Machines, TAD

Iker Urbieta 
(Lantier) - Creeping
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Johan Rågård (VAL-
MET) – “Hybrid” 
Tissue machines, 

Press section, Yankee

Lari Lampilla 
(RUNTECH) 

– Vacuum system, 
Energy savings 

Mariana Martins 
(VOITH FRS) 

– Felts & wires

Klaus Hermann 
(VOITH FRS) 

– Shoe press & sleeves

Simone Licari 
(VALMET) 

– Slitter-Rewinder

Sinke Henshaw 
Osong (VALMET) 

– Refining

Oradores no Tissue training

famoso personagem do carnaval de Viareggio, que nomeia 
também sua empresa.   

Obrigado Enrico e Tecnicelpa!

Todas as discussões foram sempre acompanhadas atenta-
mente pelo instrutor Enrico Galli, que moderou com bas-
tante propriedade todas as discussões.  Foi percebida tam-
bém a presença constante do seu mascote Burlamacco, um 

info@tecnicelpa71

› Kraft Recovery Operations Course (Technical Program Coordinated by Dr. Honghi Tran - Univ. Toronto)

  20-24 de março de 2023; MELIÁ Ria Hotel & Spa - Aveiro

› Seminário sobre “Biomassa” - Maio de 2023, Santa Maria da Feira

› Seminário “Manutenção Fabril e Fiabilidade” - Junho de 2023 (dia e local a definir)

› “Introdução ao processo de produção de pasta” - Curso UBI - Tecnicelpa – 5, 6 e 7 de julho de 2023; UBI – Covilhã

› XXVI Tecnicelpa International Conference Forest Biobased Materials: 

   11, 12 e 13 de outubro de 2023; Hotel Vila Galé - Coimbra

Próximos Eventos TECNICELPA

Movimento Associativo
Sócios excluídos Novos Sócios admitidos

Novos Sócios Individuais admitidos Novos Sócios Coletivos admitidos

Individuais: 9
Coletivos: 1

Individuais: 11
Coletivos: 1

› Afonso Domingos Antunes – ANDRITZ
› Cláudio Miguel da Silva Pinto – FÁBRICA DE PAPEL PONTE REDONDA
› Deusanilde de Jesus Silva – UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 
› Fernando Henrique Pescatori Silva – ELDORADO BRASIL CELULOSE
› José António Gouveia de Almeida – SCANPRO Engineering, Lda
› Lina Manuela Marques Raimundo – CELBI
› Maicol José Pontes Abreu – SOLENIS
› Margarida Cristina Ramos Loureiro – THE NAVIGATOR COMPANY
› Pedro Lucas – ESTUDANTE
› Renan Scarazzatti – ANDRITZ
› Rita Daniela Marques Sousa – THE NAVIGATOR COMPANY

› Watertech - Tratamento de água

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 384
COLETIVOS: 67

TECNICELPA
Associação Portuguesa

dos Técnicos das Indústrias
de Celulose e Papel
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Reunião da EUCEPA

A EUCEPA (European Liaison Committee for Pulp and 
Paper) congrega representantes das Associações de empre-
sas e de técnicos dos seguintes países: Reino Unido, Suécia, 
Finlândia, Eslovénia, Áustria, Itália, Portugal, Noruega, 
França, República Checa e Alemanha. A associação reúne 
cerca de duas vezes por ano com o objetivo de reunir o má-
ximo de representantes de cada um dos países por forma 
a decidir algumas das atividades promovidas pela associa-
ção e coordenar as agendas das atividades das associações 
dos vários países representados.

A reunião realizou-se durante a Conferência “Paper & 
Beyond” organizada pela CEPI. Nesta reunião estiveram 
representadas seis associações (Alemanha, Finlândia, Por-
tugal, Itália, República Checa e Reino Unido) e foram de-
senvolvidos os seguintes aspetos:

1- Análise da situação financeira da Eucepa

2- Apresentação do plano de atividades desenvolvidas 
      por cada um dos membros – todos os representantes 
      manifestaram a preocupação local com a evolução 
      dos custos energéticos;

3- Verificação do estado da reformulação do Website onde
      constam as atividades dos membros;

4- Análise do processo de concessão de bolsas a estudantes
      de países membros da EUCEPA – ficou decidido que
      os bolseiros deverão elaborar uma apresentação final 
      que será publicada nas revistas dos membros da Eucepa;

5- Análise da futura colaboração com a CEPI – a ideia 
      é patrocinar o evento Blue Sky Young Researchers 
      por forma a apoiar os jovens que apresentem trabalhos 
      inovadores para o sector da Pasta e Papel;

6- O encontro também incluiu a participação nos eventos 
      da CEPI principalmente no evento “Blue Sky Young 
      Researchers & Innovation Award 2022”.

A Tecnicelpa esteve representada na reunião da EUCEPA 
realizada em Bruxelas em Novembro de 2022.

VÍTOR LUCAS
Sócio n.º 1084

Os 5 jovens que foram selecionados para 
o “Blue Sky Young Researchers & Innovation Award 2022”

Barry Read (PITA); Petra Hanke (ZellCheming); 
Antti Lindqvist (PI); Vítor Lucas (Tecnicelpa)
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Encaramos o futuro
com esperança

Lançamento
do livro

TECNICELPA
na História
da Pasta
e do Papel

O livro “TECNICELPA NA HISTÓRIA DA PASTA E DO 
PAPEL” passa a constituir uma peça fundamental para o 
conhecimento da nossa Associação: como surgiu, em que 
contexto, como se desenvolveu, o que tem feito.

A sua autora, a Daniela Costa, com a sua escrita fluida, 
agradável e objetiva, baseada numa aprofundada inves-
tigação e no registo de inúmeros e elucidativos depoi-
mentos, começa por nos levar à descoberta da invenção 
do papel, na China, no ano 105 DC e a acompanhar a sua 
expansão por todo o mundo, até chegar a Portugal, com a 
implantação do moinho de papel em Leiria, em 1441. Re-
lata-nos como a fabricação cresceu no nosso país nos sécu-
los XVIII e XIX até ao início da laboração, nos anos 50 do 
século passado, da Companhia Portuguesa de Celulose, em 
Cacia. A produção de pasta de eucalipto ao sulfato tem um 
grande impacte na modernização do setor na década de 
60, com a instalação da Celulose do Ultramar, Socel, Celbi, 

Inapa e o projeto Celangol que originará a Soporcel. Come-
mora-se, precisamente este mês de janeiro, 66 anos que 
em Cacia foi, pela primeira vez a nível mundial, produzida 
esta pasta.

Entramos na década de 70.

Não se via com bons olhos o convívio entre técnicos do se-
tor. Segredos de Polichinelo, relatados em qualquer trata-
do da especialidade!

A presença dos técnicos começava a ser habitual nos en-
contros e congressos que se desenrolavam pela Europa: 
EUCEPA (recordamos o de 1972, em Budapeste), ATIP 
(Grenoble) e IPE. No final da década, em Salamanca, em 
mais um encontro organizado pelo IPE, quatro técnicos 
portugueses de boa cepa – o Alberto Vale Rêgo, o Augusto

14 de janeiro de 2023
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“Aqui habla D. António de Portugal”. Estreitam-se as re-
lações com as associações técnicas estrangeiras, coroa-
das com a realização em Lisboa, em 1987, do Simpósio 
EUCEPA.

A instalação em sede própria – deixando de estar, por em-
préstimo, em casa do Augusto Góis – primeiro em andares 
alugados, depois em andar próprio em Tomar, passando 
pela delegação em Lisboa (tão importante que foi na cata-
logação e organização do arquivo das marcas de água). A 
revisão dos estatutos e a criação do Conselho Consultivo e 
o posterior lançamento da página “Tecnicelpa.com” mar-
cam o final do século XX. É criado o lugar de Secretário 
Geral, para o qual é nomeado o Augusto Góis.

Com a entrada no século XXI, concretiza-se a obtenção do 
Estatuto de Utilidade Pública para a Tecnicelpa. É criado o 
site da associação. 

Ângelo Loureiro é eleito Presidente da EUCEPA.

É criado o PRÉMIO TECNICELPA.

Faz-se o lançamento da Info@Tecnicelpa e do livro das 
Marcas de Água.

O Encontro Nacional passa a Conferência Internacional. 
Os CEO’s das principais empresas do setor passam a inter-
vir nestas Conferências.

A Tecnicelpa entra na era digital: Inícia a organização de 
Webinars, realiza a Conferência Internacional TECNICELPA 
em formato digital.

Góis, o Fernando Sobreira e o Henrique Dominguez – 
comprometem-se com a iniciativa de promover a criação, 
em Portugal, de uma associação técnico-profissional.

Estamos no início dos anos 80.

A tenacidade, a capacidade de mobilização e o prestígio no 
sector destes quatro técnicos foram decisivos para o suces-
so dos passos que se seguiram. Após algumas reuniões em 
Coimbra, inicialmente no Café Pinto de Ouro e depois na 
sede Regional da Ordem dos Engenheiros, organizaram 
o denominado Encontro de Tomar, no qual, em março de 
1980, foi eleita uma Comissão de Redação dos Estatutos e 
batizada a nova Associação: a Tecnicelpa. Esta Comissão 
apresentou o seu trabalho na Assembleia Constituinte da 
Associação, realizada em Viana do Castelo em 15 de junho 
de 1980, conjuntamente com a realização do 1º Encontro 
Nacional. Do Encontro, organizado de forma primorosa 
por uma Comissão liderada pelo Armando Brochado, re-
cordamos a magistral conferência do Prof. Veiga Simão e 
a receção-convívio que teve lugar no Paço de Anha. 

Ano após ano, nas décadas de 80 e 90 do século XX, a
Tecnicelpa dá os seus primeiros passos.

Desde a formalização da sua constituição com a aprova-
ção legal dos Estatutos, até à realização dos Encontros 
Nacionais já com o figurino a que nos habituaríamos no 
futuro, passando pela coorganização de eventos interna-
cionais. Relembro o Congresso Latino-Americano, em 
Torremolinos e a intervenção do saudoso António Rodrigues:

Henrique Dominguez Alberto Vale Rêgo Augusto Góis
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Dois factos são essenciais no desenvolvimento da nossa 
Associação:

- Por um lado, a convivência de técnicos de formações 
   e idades diferentes com variados saberes, valores, 
   memórias, criando, em conjunto, uma cultura 
   de solidariedade, amizade e união: a cultura Tecnicelpa. 

- Por outro, a excelência da gestão dos sucessivos Órgãos 
   Sociais e de todos os que com estes colaboraram, 
   nomeadamente o seu staff.

Tudo isto vem retratado neste livro. Agradeçamos à Da-
niela Costa o seu precioso trabalho. A sua experiência 
neste tipo de narrativa é já muito longa, levando-nos a ler 
as páginas deste livro com crescente interesse, que se de-
senrolam diante de nós como um filme, que nos envolve e 
nos liga a outras pessoas com quem partilhámos projetos e 
objetivos comuns. 

Agradeçamos, finalmente, à Direção da Tecnicelpa ter to-
mado a decisão de avançar com este importante registo da 
memória da nossa Associação. Sabemos como a Direção e 
a sua equipa – nomeadamente a Dulce Faria e a Cesaltina 
Baptista – se envolveram na pesquisa e organização de do-
cumentos e registos; um trabalho difícil que se traduziu 
num êxito. 

Mas a Tecnicelpa teve a sorte de poder contar com alguém 
que, nas etapas mais importantes, esteve presente: que a am-
parou, a conduziu nos primeiros passos e na sua evolução.

Referimo-nos ao Augusto Góis; foi um dos mentores da sua 
génese, foi seu fundador e esteve sempre presente ao longo 
da sua história. O seu curriculum já foi hoje aqui apresenta-
do; gostava de acrescentar uma parte mais pessoal:

A Tecnicelpa foi a oportunidade de o ter como um grande 
amigo. De trato fácil, sempre disponível, sabendo caldear uma 
boa anedota com o aprofundar dos temas, ser o conselheiro 
em tempos por vezes difíceis, o Augusto é o amigo a quem 
devo muito, sabendo estar presente sempre que necessário.

Muito obrigado, Augusto!

Neste dia tão marcante na história da Tecnicelpa, presta-
mos a nossa homenagem aos que foram os grandes mo-
tores da sua fundação e manifestamos o nosso agrade-
cimento a todos os que contribuíram para a sua gestão e 
concretização das suas atividades. 

Inspirados no seu exemplo, formulamos votos para que 
continuem, no futuro, a aparecer técnicos disponíveis e 
com capacidade para concretizar os grandes objetivos da 
Tecnicelpa e que a saibam fazer evoluir, respeitando a sua 
cultura, adaptando-a aos novos desafios e às novas realida-
des do nosso sector industrial.

Tenhamos esperança no futuro!

SÁ NOGUEIRA
Sócio Honorário n.º 20

João Sá Nogueira, autor do prefácio

A. Vale Rêgo, Augusto Góis, Henrique Dominguez, 
sócios fundadores da Tecnicelpa
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Uma teia complexa de nomes, rostos, factos, acon-
tecimentos históricos, empresas, florestas e indús-
trias foi urdida no livro TECNICELPA – na His-
tória da Pasta e do Papel. Depois de mais de um ano de 
trabalho que envolveu a Direção, os colaboradores, todos 
os antigos presidentes e muitos sócios, vi finalmente o li-
vro no dia 14 de janeiro, no coração afetivo da associação 
– a cidade de Tomar. Não fui a única profissional contrata-
da para este efeito. Só foi possível refazer a história graças 
ao esforço na compilação e organização de documentos 
levado a cabo por Cesaltina Batista e Duce Faria. Depois da 
escrita, o livro foi revisto por Augusto Góis e Dulce Faria, 
paginado por Diana Vila Pouca e Rafaela Rocha e impresso 
por profissionais da Grafica Almondina.

Neste livro, as fibras que recolhi dos inúmeros testemu-
nhos recolhidos, dos documentos consultados, das visitas 
a museus e outros centros do saber e das leituras efetua-
das foram prensadas e escorridas, para que depois a luz do 
olhar de cada leitor acabe de secar o papel onde a história 
da TECNICELPA se escreveu. É uma teia artesanal, com o 
encanto e os defeitos da manufatura, pelo que apelamos à 
paciência para eventuais falhas. 

Vejo em marca de água duas imagens como marcos identi-
tários. A primeira é uma árvore, cujo terreno foi preparado

com paciência para que a semente fosse lançada em ter-
ra fértil e hidratada. Brotou, cresceu, relacionou-se com o 
ambiente e integrou uma floresta maior. É uma árvore de 
42 anos, que tem muitos ninhos nos seus ramos, que capta 
e que dá vida.

A segunda imagem é a de uma mesa que proporciona o 
encontro de pessoas que, tendo como motivação princi-
pal a formação, a melhoria do desempenho profissional e 
a dignificação do setor, se tornaram amigas e passaram a 
gostar de ir para os eventos da TECNICELPA também para 
nutrirem laços afetivos. 

Toda essa história vastíssima pode ser lida e apreciada no 
livro agora publicado.

Agradeço muito a oportunidade de o escrever, que me le-
vou a locais e a pessoas que me enriqueceram com as suas 
experiências e pontos de vista. Essa teia complexa do uni-
verso TECNICELPA enriqueceu-me e abriu-me a curiosi-
dade para o mundo da pasta e do papel.

DANIELA COSTA
Escritora do Livro

Daniela Costa - escritora dos textos

Daniela Costa na sessão de autógrafos

Dulce Faria - coordenadora do projeto
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Augusto
GÓIS

Homenagem

Discursos de homenagem
ao Augusto Góis, sócio fundador 
e honorário, na sua despedida 
de secretário geral da Tecnicelpa

HISTÓRIAS
EMEMÓRIAS

O convite da Direção para que, neste momento de 
comemoração e de reconhecimento do enorme tra-
balho do Secretário Geral da Tecnicelpa, Augusto 
Góis, vos endereçasse palavras que sublinhassem o 
ato formal que ocorre e, acima de tudo, o elogio da 
sua pessoa naquela função, proporciona-me grande 
prazer e honra, apenas me deixando preocupado por 
poder ficar aquém do que merece o festejado ilustre. 
Tentarei não desiludir.

E, antes de mais, declaro que sou amigo do Augusto e te-
nho por ele um respeito e apreço que derivam de anos de 
muitos contactos, de conversas variadas sobre assuntos 
profissionais e de particulares respostas a desafios e suges-
tões para atos da Tecnicelpa, que ele ou eu engendrávamos, 
em alturas que precisavam de dedo diferente ou nota a pre-
ceito, para aumentar o valor do evento ou dar-lhe o cunho 
de diferença que a própria Tecnicelpa sempre representou 
como associação.

Inúmeras vezes, nestes mais de 40 anos da Tecnicelpa, 
escrevi e falei dela e do que, para mim, representava. E 
agora esse é, ainda com muito mais propriedade, o enqua-
dramento em que me tenho de inscrever, só que de mais 
alto significado, para me dirigir ao nosso Secretário Geral 
nesta sua, digamos, jubilação. Na procura do desejado enfo

que pareceu-me, julgarão ele e vocês, que seria interessante 
sublinhar o ambiente e o trabalho da construção da nos-
sa associação a partir do momento em que, em Viana do 
Castelo, aprovámos os estatutos e, de facto, nos tornámos 
Tecnicelpa.

E recordo-me, como se mais de quarenta anos não tives-
sem passado que, após essa assembleia, me interroguei e 
comentei: agora é que começam as dificuldades. De facto, a 
institucionalização e a consolidação da Tecnicelpa, pelo 
seu modelo de independência das empresas e dos indus-
triais e proprietários do papel, das administrações e dos 
fornecedores e de outros, que seriam e foram os nossos pa-
trocinadores essenciais, exigiu muito engenho, capacida-
de de negociação e afirmação ética. E as primeiras direções 
e a operação e funcionamento sempre transparente, limpo 
e coerente da Tecnicelpa, com princípios de afirmação do 
valor técnico papeleiro, mantiveram de modo absoluto 
essa linha estratégica e chegámos onde estamos.

É aqui que me parece que o papel do nosso Secretário Geral, 
Augusto Góis, foi chave e preponderante. Vivendo em To-
mar, onde está a nossa sede, ele assumiu, conquistando-a 
com a sua diligência e interesse, a posição-chave para garan-
tir a navegação calma e de rumo bem definido da Tecnicelpa, 
concretizando, interpretando, apoiando e superlativando

info@tecnicelpa71

14 de janeiro de 2023 - Quinta da Gracinda
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Alberto Vale Rêgo
Sócio Honorário n.º 1

as decisões e orientações diretivas, quer cumprindo-as 
estritamente, quer sugerindo avanços e ajustes, quer reco-
mendando ações integradoras e de contexto, permitindo 
que o trabalho dos órgãos sociais se desenvolvesse na sua ple-
nitude, apesar do carácter voluntário e muito à distância que 
a profissão de cada membro desses corpos implicava e exigia.

E noto: a permanente atenção às necessidades de organiza-
ção e o cuidado no enquadramento estatutário e no espíri-
to da Tecnicelpa, o apoio e participação na evolução do seu 
focus e no modelo de intervenção no ambiente papeleiro 
e nos papeleiros seus sócios e outros, ditaram o seu anda-
mento, praticamente sem perturbações e, seguramente, 
sem desvios, destes muitos anos.

Comparo a atuação do nosso Secretário Geral com a do ci-
mento agregador de muitas peças para constituir um todo
e a do Augusto Góis, ele mesmo, com a do artista que dá sen-
tido e cor àquele todo. Com a Tecnicelpa e as suas direções a 
funcionar organizadamente e toda a burocracia e logística 

em pleno, ele nunca se esquecia desta ou daquela ação ins-
titucional essencial, desta ou daquela comemoração ou 
momento histórico particular, desta ou daquela nota de 
atenção para algum sócio ou entidade a distinguir. Nota 
máxima para ele!

A história da Tecnicelpa até agora, que estará plasmada 
no livro que logo teremos na nossa mão, fará certamente 
menção a muitos dos que se esforçaram e que, para o que 
ela é, contribuíram. O Augusto Góis com a sua educação, 
amabilidade de trato, inteligência apurada, simpatia e sor-
riso de cativar, firmeza de propósitos, cidadania respeita-
da, membro distinto desta comunidade de Tomar, Secre-
tário Geral da Tecnicelpa, seguramente bem referido nesse 
livro,  é, de certeza, um dos da frente. 

Augusto, longa vida e um grande abraço!

Texto escrito por Henrique Dominguez (Pai) 
e lido por Henrique José Dominguez (Filho)

Caro Augusto, caro Presidente, caros colegas

Há situações para as quais não é fácil encontrar palavras, 
mas eu não podia deixar de responder ao convite do nosso 
Presidente para vos dizer algumas palavras acerca do meu 
amigo Augusto Góis.

Missão difícil…sobretudo para mim…”Falar” acerca do 
Augusto Góis…

Este evento tem para mim duas componentes… uma feliz 
por prestar uma justa homenagem ao Augusto, e uma com-
ponente triste ao vê-lo deixar o lugar de Secretário Geral da
Tecnicelpa, no desempenho de funções nas quais prestou 
tão relevantes serviços à nossa Associação. 

O Augusto é daquelas pessoas que gostamos de sentir sem-
pre por perto mesmo quando estão fisicamente por longe. 
É daqueles apoios a quem podemos sempre recorrer na 
certeza de que nunca nos deixará cair. Quando se empenha 
nalguma tarefa …. empenha-se a fundo. 

Alberto Vale Rêgo e Augusto Góis

Alberto Vale Rêgo
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Conheci o Augusto Góis já lá vai mais de meio século …

Rapidamente aprendi a respeitar e admirar o seu profis-
sionalismo, a sua experiência e a sua retidão. Ao longo do 
tempo a nossa relação evoluiu para uma sólida amizade. O 
Augusto é um daqueles papeleiros (restam poucos…) dos 
tempos em que fazer papel ainda era uma Arte mas soube 
sempre adaptar-se e mesmo antecipar-se à tecnologia atual.

Uma curiosidade insaciável levava-o a estar sempre infor-
mado. Conhecendo as suas qualidades quando, a partir de 
uma famosa conversa em Salamanca, o Augusto mostrou a 
sua disponibilidade e interesse em participar e “empurrar” 
a ideia da criação de alguma forma de organização reunin-
do os técnicos de um alargado sector papeleiro (floresta, 
pasta e papel), foi a partir desse momento que acreditei 
que, finalmente, alguma coisa poderia resultar.

Desde a primeira hora o Augusto esteve sempre presente 
a animar, a manter a chama, a organizar contactos, a fa-
zer-nos participar do seu profundo conhecimento do sec-
tor papeleiro. Durante aquela fase crítica das reuniões em 
Coimbra no Pinto de Ouro e na Ordem dos Engenheiros, 
quando era fácil que o entusiasmo inicial esmorecesse o 
Augusto foi sempre animando-nos para continuarmos. E 
naturalmente o encontro que reuniu um leque de técnicos 
de várias empresas, de várias dimensões vindos de Norte a 
Sul do país só podia ter tido lugar em Tomar… com a “bên-
ção e o patrocínio” do Augusto.

Baptizada a Tecnicelpa e com os Estatutos aprovados os 
primeiros tempos não foram fáceis… 

Foi preciso credibilizar a jovem Associação, fazê-la conhe-
cer, organizar eventos, angariar fundos… 

Ainda recordo as primeiras Expocelpas com Stands feitos 
na Prado graças ao Augusto e guardados naturalmente na 
Prado até à próxima Expocelpa. Na me lembro de quantos 
anos funcionámos assim mas foi assim que começou e que 
permitiu chegar onde estamos atualmente.

É pois evidente que quando foi necessário escolher um 
Secretório Geral para a Tecnicelpa só podia ser o Augusto 
Góis o escolhido. Já referi há pouco as qualidades papelei-
ras do Augusto. Ele é do tempo em que esta profissão exigia 
qualidades excecionais desde a resistência física à imagi-
nação além de experiência e dedicação.  

O Augusto faz parte dos “Históricos da Indústria de Papel 
em Portugal” e muitos de nós tivemos o privilégio de o co-
nhecer e de conviver com ele. 

Ele teve uma brilhante carreira na Companhia de Papel do 
Prado, em Tomar, no tempo em que do grupo faziam parte 
as fábricas de papel de Marianaia, de Vale Maior e da Lousã. 

Jovem entrou para a Prado onde, por mérito e valor ter-
minou a carreira como Director Geral. Na Prado fez tudo 
nomeadamente a instalação da Máquina Multiplex, à data 
a maior do país para esse tipo de cartolinas.

Durante algum tempo foi chamado a dirigir a Fapajal o 
que, pessoalmente, creio que poderá ter sido um presente 
envenenado…

Henrique Dominguez (Pai e Filho)

Henrique Dominguez e Augusto Góis
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O Augusto é um reportório infinito de experiências, de co-
nhecimentos e de anedotas de situações trágico/ cómicas.                                          

Recordo muitas e deliciosas horas ouvindo-o contar histó-
rias dos papeleiros de outros tempos.

Tive a oportunidade de viajar várias vezes com ele pelo es-
trangeiro e foi dos mais agradáveis companheiros de via-
jem que tive. Sempre interessado, sempre curioso, sempre 
de bom humor. Suponho que ele ainda recordará uma típica

“raclette” frente à cordilheira dos Alpes e a “técnica” ferra-
menta de arame para cortar o queijo…

Toda a minha vida tive muita dificuldade em despedir-me.           
Nunca soube dizer ADEUS por isso, Augusto, só te digo, 
com um grande abraço,

Amigo, até sempre !

Henrique Dominguez
Sócio Honorário n.º 4

Caros representantes dos órgãos sociais  da Tecnicelpa.
Caras e caros colegas e respetivos acompanhantes.
Caro Amigo Augusto Góis.

Foi-me pedido que dissesse algumas palavras sobre o 
Sr. Augusto Góis (Sr. Góis como me habituei a tratá-lo). 
Perante tão ilustre pessoa não é tarefa fácil. Há sempre o 
risco e o medo de ficar algo de importante por dizer.

Conheço o Sr. Góis há vários anos. Não sei precisamente 
o momento e o local em que nos conhecemos, mas sei que 
esse conhecimento recíproco foi bastante intenso e apro-
fundado durante os 8 anos em que tive a honra de presidir 
ao Conselho Diretivo da Tecnicelpa, mais precisamente 
entre 1998 e 2006. 

Distinguia as 3 faces da personalidade do Sr. Góis: a pessoa, 
o profissional da indústria de papel e cartão e o Secretário 
Geral da Tecnicelpa.

Como pessoa o Sr. Góis é franco, honesto e frontal. É sem-
pre agradável ter uma conversa com ele, se possível à mesa, 
de forma descontraída e aberta. Consegue-se falar sobre 
todos os temas, apesar da conversa acabar sempre por estar 
mais centrada no estado da situação das empresas de pasta 
e papel ou na Tecnicelpa. 

Sei que frequenta algumas tertúlias com amigos pessoais, 
o que não é difícil de perceber porque o Sr. Góis tem uma 
apetência e um gosto especiais para fazer e manter amigos. 
É uma personalidade reconhecida e querida porque alia à 
simpatia a simplicidade. Sei também que dá um grande va-
lor à família e fala frequentemente da sua neta com grande 
orgulho e carinho.  

Como profissional na indústria de papel e cartão, o que sei, 
apesar de não ter compartilhado com ele essa experiência,  
é que é um papeleiro de mão cheia. Trabalhou em várias 
empresas, mas foi na Companhia de Papel do Prado que 
se notabilizou como técnico, como líder e como dirigente.

Não deve ter sido fácil fazer uma carreira num contexto 
em que os títulos se sobrepõem ao mérito, competência e 
conhecimento adquirido pela experiência. Nalgumas das 
nossas conversas o Sr. Góis deu-me conta de algumas situa-
ções em que o tratavam por Eng. Góis, ao que ele respondia 
naturalmente que não tinha nenhum canudo. Isto nunca 
foi impedimento para que ele seja, ainda hoje, reconhecido 
como uma referência no universo do papel em Portugal, a 
quem se recorre quando se quer saber mais alguma coisa 
sobre os processos, os produtos, a maquinaria e as pessoas 
que fazem parte da sua extensa lista de contactos.

Falava e ainda fala da Companhia de Papel do Prado com 
uma enorme paixão, contando sempre várias histórias da 
sua vivência nesta empresa, que era a sua segunda casa. Nos 
últimos anos houve muitos momentos em que partilhou 
comigo a grande tristeza que sentia pelo desaparecimento 
da Prado, empresa tão prestigiada no setor do papel e cartão, 
sentindo-se na sua narrativa uma nostalgia imensa pelos 
tempos passados, mas também uma grande preocupação 
pelo destino das pessoas que com ele tinham trabalhado.

O Sr. Góis foi um dos fundadores da Tecnicelpa nos idos 
anos de 1980. Não me lembro do momento em que nos 
conhecemos, mas lembro-me, enquanto jovem sócio, de 
o ver como figura de referência entre os papeleiros mais 
velhos e mais sábios, quando tinha a oportunidade de par-
ticipar nos Encontros Nacionais. 

Tivemos mais tarde a oportunidade de trabalhar e conviver 
com maior proximidade, entre 1998 e 2006, nos 8 anos em 
que desempenhei o cargo de Presidente do Conselho Direti-
vo da Tecnicelpa e ele assumiu a função de Secretário Geral.

Durante esse período foi um apoio determinante para a 
transformação e modernização da Associação, contri-
buindo com as suas ideias e visão. Teve um papel muito 
importante e ativo no apoio à organização dos Encontros 
da Covilhã em 1998, Viana do Castelo em 2000, Figueira 
da Foz em 2001 e da Conferência da Eucepa em 2003 e
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diretamente na organização dos Encontros de Tomar em
2005 e 2007, recorrendo a uma grande capacidade de pla-
neamento e execução, com grande enfoque nos resultados 
e prazos. Ainda hoje assim é quando várias vezes me telefo-
na para me lembrar do prazo para entrega dos artigos para 
o Boletim Informativo. 

Lembro-me das viagens que juntos fizemos até à Covilhã 
para dar uma ajuda na organização do Encontro. Encon-
trávamo-nos em Pedrógão Grande e lá íamos em amena 
cavaqueira até à Covilhã. Naturalmente que os assuntos da 
Tecnicelpa, da Indústria de Pasta e Papel e outros mais de 
âmbito geral serviam para trocarmos impressões e discu-
tirmos pontos de vista, usando de forma útil o tempo da 
viagem. Por vezes, no regresso aproveitávamos para petis-
car em casa dos meus sogros em Pedrógão Grande.

Tivemos uma notável experiência conjunta quando nos 
deslocámos ao Brasil, em representação da Tecnicelpa para 
assistirmos à Conferência da ABTCP. 

Nem sempre tivemos as mesmas opiniões, mas sempre foi 
possível convergirmos em soluções que incorporassem 
aquilo que era comum no pensamento dos dois: fazer com 
que a Tecnicelpa nunca deixasse de ser uma referência de 
formação, são convívio e de partilha de conhecimento en-
tre os pasteiros e papeleiros portugueses.

Antes de mais espero que tenham tido um Feliz Na-
tal, e os meus votos sinceros de um Feliz 2023, cheio 
de sucessos pessoais e profissionais.

É consensual que o seu papel como Secretário Geral, ao 
longo destes mais de 20 anos, foi decisivo para que em con-
sonância com as diretrizes dos vários Conselhos Diretivos, 
a Tecnicelpa se mantenha como uma organização presti-
giada, fornecendo um serviço importante às empresas de 
pasta e papel no âmbito do desenvolvimento do conheci-
mento dos seus quadros técnicos. Com a sua capacidade de 
diálogo e muita perseverança, tem sabido levar a água ao 
seu moinho, mobilizando vontades mesmo nos momen-
tos mais difíceis que as empresas têm enfrentado.

A Tecnicelpa foi, é e continuará a ser uma das suas paixões. 
Depois da Prado, a Tecnicelpa passou a ser a sua segunda casa. 

É esta paixão que explica o legado que o meu amigo Au-
gusto Góis (permita-me que o trate assim) tem deixado por 
onde passa. 

É este legado (que fica para as gerações mais novas) que hoje 
se quer comemorar, nesta homenagem plena de significa-
do e à qual me associo com grande amizade e admiração.
Falar da Tecnicelpa é falar de Augusto Góis.

Estamos aqui reunidos na festa de Natal, mas também  na 
festa da Tecnicelpa, pois que o lançamento deste livro não 
deixa de ser uma festa para a nossa Associação e obviamen-
te também na festa de comemoração dos feitos do nosso 
amigo Augusto Góis em prol da Tecnicelpa.

Carlos Brás
Sócio n.º 474

Carlos Brás  e Augusto Góis
Carlos Brás
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Fundador da Associação, juntamente com o Vale Rego, o 
Henrique Dominguez e o saudoso Fernando Sobreira, es-
teve sempre ligado à Tecnicelpa desde a sua fundação até 
hoje, quer como membro dos Órgãos da Associação quer 
como Secretário Geral onde, juntamente com as sucessivos 
Conselhos Diretivos, contribuiu para a afirmação e a con-
solidação da Tecnicelpa.

A Tecnicelpa nasce em 1980 e eu entro para a Soporcel em 
1983, pelo que as nossas “vidas correm em paralelo. “Aderi 
à Associação em 1985 e desde essa altura recordo a Asso-
ciação como ponto de encontro dos técnicos da indústria 
de celulose e papel de todas as empresas, mesmo quando 
as relações institucionais entre elas não eram as melhores. 
As novidades nas áreas da tecnologia e da Investigação e 
Desenvolvimento são ainda hoje um dos aspetos de que 
me recordo, como chamariz para assistir aos Encontros 
que a Tecnicelpa organiza, tipicamente com a periodici-
dade bianual. Para as Universidades e para os Institutos de 
Investigação, e eu próprio tive o prazer de ser Diretor do 
Raiz durante alguns anos, a Tecnicelpa e, em particular os 
encontros, mas também a revista, são pontos importantes 
para “mostrar “ à Industria os desenvolvimentos recentes 
no domínio do I&D . 

Recordo naturalmente todos os Presidentes, nomeadamen-
te o Engº Sá Nogueira, nosso primeiro Presidente, como 
motores da afirmação e desenvolvimento da Tecnicelpa, 
mas recordo naturalmente o nosso amigo Augusto Góis 
sempre por trás de todas as atividades e sempre opinando 
sobre o melhor rumo para a nossa Associação. Dizem-me 
alguns Presidentes que nunca foi um “ yes-man “ e sobre os 
assuntos determinantes sempre teve opinião própria.

Neste ponto recordo-me do Engº Belmiro de Azevedo, 
com quem tive o prazer   de trabalhar, que também passou 
por este Setor, e comparo as dificuldades de alguns Presi-
dentes ao ouvirem os argumentos de desacordo do Augus-
to Góis. Em momentos semelhantes o Engº Belmiro dizia-
-nos … não quero “yes-man” na Sonae … mas já agora não 
precisam de estar sempre a contestar as minhas ideias!!! 

Para além da Tecnicelpa recordo, direi já com saudade, as 
diversas vezes que me encontrei, maioritariamente à volta 
de uma mesa, com o Augusto Góis durante os anos em que 
exerci funções na Caima e na Altri, desde 2001 até 2020. 
Como vivia em Constância e apesar dos naturais afazeres de 
quem trabalhava com o Engº Paulo Fernandes, sempre so-
brava tempo para uma viagem até Tomar para uma conver-
sa, um almoço ou um jantar. A experiência de vida e a sabe-
doria que o Augusto Góis transmitia tornavam todas estas 
conversas muito interessantes, melhor dizendo deliciosas.

O Augusto Góis sai e deixa uma Tecnicelpa consolidada. 
Compete a todos nós, mas muito em especial à Direção e em 
particular ao seu Presidente, o Eng Vítor Lucas conduzir a 
Associação nos novos tempos, cheios de novos desafios.

Somos Tecnicelpa, mas a Associação das Empresas já não é 
a Celpa. Mudou o nome para Biond. No site diz-se Biond é 
sustentabilidade, Biond é inovação, Biond é economia. A 
empresa onde o nosso Presidente é Diretor já não é Celtejo 
é agora Biotek. Tudo isto são só mudanças de designações, 
retórica, ou é algo mais profundo.

Talvez não seja só retórica e irá certamente  obrigar-nos a 
refletir e a agir, para garantir o futuro da Tecnicelpa e para 
honrar o legado do nosso amigo Augusto Góis.

Para o Augusto Góis o meu obrigado por todo o trabalho 
desenvolvido em prol da Tecnicelpa e os votos de muitos 
anos com saúde, na companhia dos amigos e da família. 
Para a Direção e em particular para o seu Presidente votos 
de sucesso na condução da vida da Tecnicelpa. 

Para o novo Secretário-Geral o desafio é enorme… suceder 
ao Augusto Góis

Para todos votos renovados de um Bom 2023

A. Dolores Ferreira
Sócio n.º 335

A. Dolores Ferreira  e Augusto Góis

Carlos Brás
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Algumas notas

Inolvidável é a palavra que me ocorre para classificar o en-
contro do passado dia 14 de janeiro. Os sócios acorreram 
em número muito elevado, a sua organização foi ótima, o 
programa teve o maior interesse; mas isso, felizmente já a 
Tecnicelpa nos habituou em atividades anteriores. 

Então porquê inolvidável?

Porque desta vez havia dois motivos extremamente impor-
tantes e marcantes – que, na realidade, se fundem num só, 
a história da Tecnicelpa – que fizeram com que houvesse 
uma chamada geral e uma resposta vibrante: a homenagem 
ao Augusto Góis, na sua saída de Secretário Geral e o lança-
mento do livro com a narrativa do percurso da Tecnicelpa. 

Factos que se interligam, já que o Augusto Góis esteve pre-
sente na sua génese, na sua fundação e em todos os passos 
decisivos do seu desenvolvimento e consolidação. 

Todos lhe quiseram agradecer com a sua presença. Novos 
e menos novos, que têm seguido o seu exemplo de vida, fo-
mentando o encontro de técnicos de diferentes gerações e 
formações, trocando ideias e pontos de vista, estabelecendo 
consensos indispensáveis à definição de estratégias e à to-
mada de decisões.

Foi bonito vermos a sala cheia de representantes destas ge-
rações: tantos mais velhos, que revimos, com muita amiza-
de, após o isolamento decorrente da pandemia; tantos mais 
novos, esperança de vida da Associação.

Por isso este encontro foi importante mas, também, mar-
cante, fazendo-nos perspetivar o futuro da Tecnicelpa com 
muita esperança.

Um momento que não esqueceremos; um momento 
inolvidável!

Inolvidável!
Sá Nogueira

SOBRE O EVENTO
14 de janeiro de 2023 - Quinta da Gracinda



A Tecnicelpa já nos habituou à realização de eventos ines-
quecíveis.

E no passado dia 14 de fevereiro teve lugar um que juntou 
mais de 130 participantes. 

Em boa hora o Conselho Directivo teve a ideia de reunir, 
num mesmo dia, a homenagem ao Fundador Augusto Góis 
no momento em que abandona as funções de Secretário 
Geral da Tecnicelpa que tão devotada e brilhantemente 
desempenhou, a celebração do seu aniversário e o lança-
mento do livro “Tecnicelpa na história da Pasta e do Papel”.

Seria exaustivo repetir aqui tudo o que foi dito, e por quem, 
em cada momento da cerimónia pelo que vos convido a 
lerem o “Alinhamento do Programa”.

Após o lauto almoço que foi obviamente apreciado como 
tempo de convívio e de cavaqueira o nosso Presidente Ví-
tor Lucas abriu a sessão e vários colegas, alguns da “velha 
guarda”, evocaram as suas memórias do contacto com o 
seu amigo Augusto.

Foram unânimes em exaltar as qualidades do Augusto 
como pessoa, como técnico e como Amigo, lembrando uma

carreira exemplar feita de seriedade e trabalho. Muito dis-
seram… e muito mais se poderia dizer de tão rica persona-
lidade.

E se aqui ou ali alguma lágrima atrevida assomou a algum 
olho saudoso… nada mais natural e compreensível.

O Conselho Directivo entregou então ao homenageado as 
lembranças que tinha preparado e que este, naturalmente 
muito comovido, agradeceu com palavras que lhe custa-
ram a sair…

O grupo Tomarense “Canto Firme” abrilhantou a sessão 
criando um intervalo de “descompressão”.

O Ricardo Rodrigues abre o tema do lançamento do Livro 
apresentando o filme que mostra como este foi feito.

A Daniela Costa contou-nos como imaginou e escreveu a 
“História da Tecnicelpa”.

Trabalho de escrita que foi revisto pela Dulce Faria e pelo 
Augusto Góis.

Permitam-me aqui uma confissão muito pessoal. 

Henrique Dominguez
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Vivi a história da Tecnicelpa desde a sua génese e acom-
panhei também, como membro do Conselho Consultivo, 
de relativamente perto o seu desenvolvimento. Por isso 
quando, finalmente, foi tomada e decisão de avançar com 
a edição do livro tive muito receio que o resultado final 
fosse apenas um relato maçador dedicado a “iniciados” e 
destinado a amarelecer nalguma prateleira esquecida. Por 
isso compreenderão a ansiedade com que peguei no livro e 
rapidamente o folhei. 

E imediatamente desapareceram os meus receios.                                               
A Daniela realizou um trabalho notável, criando uma obra 
viva e de interessante leitura, a partir dum material um 
pouco “seco” para leigos.

Parabéns e Bem-Haja.

Também é de justiça não esquecer o trabalho de Design da 
Diana Vila Pouca e da Rafaela Rocha.

E tudo com a dedicada coordenação da nossa Dulce Faria sem-
pre atenta a resolver todos  os problemas que iam surgindo.

Para elas igualmente os nossos Parabéns e o nosso Bem- 
-Hajam.

Foi então tempo para os “Parabéns a você, Augusto” com o 
respectivo bolo… e Champagne…

O Livro foi distribuído a todos os presentes que fizeram ques-
tão que fossem assinados pelos Fundadores e pela Autora.

E assim terminou um dia que ficará na memória de todos 
os que estiveram presentes na cerimónia que permitiu o 
reencontro de colegas e amigos que já não trocavam um 
abraço, por vezes, há muitos anos.

Não poderia terminar estas notas sem referir que duran-
te o dia foram várias vezes citados colegas que já partiram 
como o Fundador Fernando Sobreira e os apoiantes da 1.ª 
hora como o Luís Simão, o Manuel Firmino da Costa, o Jú-
lio Ferreira Lopes, o Rui Ribeiro, entre outros. Excelentes 
amigos pessoais e amigos da Tecnicelpa.
Para todos… Até à próxima.

Nasceu a TECNICELPA da vontade de reunir e aproxi-
mar os papeleiros portugueses e de fomentar amizade e 
confiança entre eles, desse modo tornando mais humano 
o ambiente industrial em que se enquadram. E, também, 
criando-lhes novas oportunidades de ampliarem o seu co-
nhecimento, partilhando a sua experiência e técnica, para 
a todos aproveitar.

A reunião festiva de 14 de janeiro passado, como tantas ou-
tras do mesmo cariz mostrou, uma vez mais, que o primei-
ro daqueles objetivos gerais foi amplamente conseguido, 
tendo ficado bem documentada, com uma participação 
generosa, a franca camaradagem e a satisfação do encon-
tro de muitos conhecidos de longa data e de mais recente 
filiação, todos com segura e forte participação na vida da 
Associação.

Organizada para ser festiva e comemorativa de aconte-
cimento de grande valor associativo, a reunião propor-
cionou a emoção forte de homenagear um dos seus mais 
notáveis membros e de sublinhar com grandes momentos 
o que ele, Augusto Góis, Secretário Geral de muitos anos, 
contribuiu para fazer evoluir e consolidar a TECNICELPA.

Desde as tradicionais boas-vindas, previstas com tempo 
adequado à satisfação da necessidade de podermos re-
cordar bons tempos de outros encontros e de rever pas-
sados de alguns anos decorridos na vida de cada um, até 
ao almoço de habitual qualidade e satisfação, esteve bem 
a organização.

Os momentos especiais de relevo em honra de Augus-
to Góis, nesta sua passagem de testemunho de função, 
missão bem cumprida, tê-lo-ão deixado inteiramente 
satisfeito e consciente do reconhecimento que todos lhe 
votamos. Cada ato do programa, desde as palavras dedica-
das em cada alocução de colegas de trajeto amigos, até ao 
documentário específico em que ele é narrador distinto, 
marcaram bem o seu papel na história da TECNICELPA e 
ficarão nela registados.

Ideia também de profundo significado, foi a de apresentar 
e distribuir o livro TECNICELPA na história da Pasta e do 
Papel neste evento. A associação dos dois atos, a homena-
gem a Augusto Góis ao jubilar-se como Secretário Geral e 
esta apresentação do livro foi o culminar da consideração e 
do aplauso dos sócios da TECNICELPA à figura marcante e 
verdadeiramente ímpar que ele é e ficará a ser.

Alberto Vale Rêgo
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O Conselho Diretivo organizou no passado dia 14 de janei-
ro, em Tomar, um evento para homenagear o Sr. Augusto 
Góis enquanto Secretário Geral desta Associação, cargo 
que desempenhou entre 1998 e 2022. No mesmo evento 
teve lugar também o lançamento do Livro “Tecnicelpa na 
História da Pasta e Papel”.

O momento reuniu um conjunto alargado de sócios de-
monstrando, mais uma vez, a força e a dinâmica desta 
Associação, que desde a sua fundação, em 1980, tem dado 
um contributo inestimável para o desenvolvimento da 
Indústria de Pasta e Papel Portuguesa. Para além de sócio 
fundador o Sr. Augusto Góis tem sido a força motriz da 
Tecnicelpa, nos vários papéis que desempenhou ao longo 
dos anos, como sócio fundador e nos últimos 24 anos como 
Secretário Geral. 

Foi merecida a homenagem que lhe foi prestada e que con-
gregou à sua volta vários amigos e companheiros de longa 
data. Com um ambiente fantástico, reviram-se amigos de 
longa data, em amigável e agradável confraternização. Fi-
zeram-se discursos por alguns dos sócios, entre os quais os

fundadores presentes, Henrique Dominguez e Alberto 
Vale Rego e por mim próprio na qualidade de ex-Presiden-
te do Conselho Diretivo que com ele mais tempo conviveu 
nas lides diretivas da Tecnicelpa. Também o novo Secretá-
rio Geral, Agostinho Dolores Ferreira, teve a oportunidade 
de lhe prestar a sua homenagem. Com emoção mas tam-
bém com alegria, o Sr. Augusto Góis recordou algumas das 
suas histórias passadas, do seu longo e prestigiado trajeto 
na Indústria de Papel e Cartão.

O lançamento do livro que retrata uma história de 42 anos 
da Tecnicelpa teve um simbolismo especial, na medida em 
que representa um legado importante para as novas gera-
ções, como uma referência indiscutível de uma obra torna-
da realidade pela vontade e capacidade dos seus sócios fun-
dadores e pela competência e perseverança de todos os que, 
ao longo destes últimos 42 anos se disponibilizaram para 
assumir diferentes cargos diretivos mantendo, desenvol-
vendo e fazendo progredir a Tecnicelpa como espaço de for-
mação, de partilha de conhecimento e de confraternização. 
O evento do dia 14 de janeiro fica também como mais um 
marco na já longa história da Tecnicelpa.

Carlos Brás
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A parábola “Os Cegos e o 
Elefante” exemplificando 
processos decisórios em 
avaliações tecnológicas

CELSO FOELKEL
Sócio n.º 842

Muitas coisas que vejo acontecer nos processos decisórios 
em nosso setor de celulose e papel, inclusive na área flo-
restal, às vezes me fazem recordar da celebrada e festejada 
parábola, provavelmente conhecida por todos vocês, deno-
minada muito apropriadamente de “Os Cegos e o Elefante” 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Cegos_e_o_Elefante). 
Nessa historieta, um grupo de cegos é desafiado a tentar 
descrever o formato do corpo de um elefante, tocando 
apenas uma parte do mesmo. Como esperado, cada um 
dos cegos, tateando apenas uma parte do corpo do enorme 
animal, não conseguiu sequer imaginar como seria o todo. 

Algo muito similar a isso acontece em nossas empresas, 
quando profissionais de um determinado setor, ao deseja-
rem otimizar o desempenho do setor onde atuam, inves-
tem tempo e recursos para avaliar as alterações que pos-
suem em mente, mas se esquecem de avaliar os impactos 
técnicos e financeiros que essas alterações tecnológicas ou 
de procedimentos operacionais poderiam ter em outros se-
tores da empresa. Em geral, os setores que mais costumam 
ser impactados, por quaisquer modificações operacio-
nais ou de introdução de mudanças de fluxogramas ou de 
equipamentos são: tratamentos de efluentes e de resíduos 
sólidos; produção e disponibilização de energia, vapor ou 
água; comercialização da celulose e papel, polpação, bran-
queamento, etc. Os impactos que tendem a acontecer em 
outras áreas da empresa/fábrica podem ser positivos ou 
negativos. Mas não são apenas os efeitos técnicos que de-
vem ser quantificados, mas também os efeitos positivos ou 
negativos na economicidade, em necessidade de novos in-
vestimentos em outros setores, em gargalos operacionais que

vão ser resolvidos ou criados, na sustentabilidade so-
cioambiental de todas as alterações requeridas, etc. Como 
todos estamos cientes e também alertados, temos impactos 
ambientais e sociais, que também podem ter algum efei-
to na imagem institucional e nos valores de mercado da 
empresa, principalmente quando a mesma fôr de capital 
aberto. Percebam que atualmente as informações correm 
muito rapidamente pela web e se as alterações em implan-
tação não forem bem estudadas e avaliadas, elas não apenas 
podem afetar os resultados da empresa, como também sua 
imagem dentro dos seus divulgados princípios de busca de 
sustentabilidade que defende e divulga.

A grande verdade é que poucas empresas e universidades 
costumam preparar os seus recursos humanos para atua-
rem com visão ampla do todo e não apenas com foco em 
sua área de atuação. A maioria dos técnicos aprende (e atua 
profissionalmente) sobre tecnicidades, processos, resulta-
dos, rendimentos, qualidade e mais recentemente sobre 
efeitos ambientais. Em geral, esses técnicos tendem a ser 
muito bons em uma área onde se especializam e se dedi-
cam quase que unicamente. Em geral, poucos sabem fazer 
uma adequada avaliação, por exemplo, dos resultados eco-
nômicos no sentido amplo (incluindo efeitos econômicos 
em outras áreas) e também dos impactos socioambientais 
consequentes de cada modificação que venham a sugerir. 
A carência nessas avaliações e conhecimentos é tão grande 
que muitos técnicos envolvidos em projetos ainda costu-
mam confundir conceitos como faturamento e lucro ou 
custos e preços. Margem de contribuição, por exemplo, é 
um conceito econômico vital, mas quase nunca empregado
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pelos técnicos. Imaginem então como fariam uma avalia-
ção dos impactos resultantes dessa mudança que desejam 
fazer em outros setores da fábrica, cujo foco é de outro e 
não o seu.

Além disso, as sugestões individuais e de equipes de me-
lhoria contínua são incentivadas por cultuarem a inova-
tividade, algo bastante charmoso atualmente. Muitas são 
implantadas e acabam trazendo consequências inespera-
das por falta de avaliações prévias mais completas. Em adi-
ção a isso, temos a veneração da palavra foco, que tem sido 
determinante até mesmo nas avaliações de desempenho 
dos profissionais, pois o foco passou a ser uma qualificação 
mais do que exigida para o profissional da era 4.0.  

Conclusões extraídas de forma parcial, devido ao excesso 
de foco somente sobre um segmento do todo, podem re-
presentar problemas técnicos e também perdas ambien-
tais e econômicas, não restam dúvidas sobre isso.

Vou exemplificar com algo muito corriqueiro nos dias de 
hoje em fábricas de celulose branqueada que trabalham 
com uma etapa de deslignificação com oxigênio.

Quando essa tecnologia se começou a expandir, entre os 
anos 1988 a 1998, as fábricas desse tipo de celulose estavam 
literalmente apavoradas (e pressionadas) em relação às ge-
rações de compostos organoclorados no branqueamento 
da celulose usando compostos clorados. Sabia-se que o teor 
de lignina das polpas enviadas ao branqueamento era uma 
das principais causas para a geração (tipos e quantidades) 
desses organoclorados. Reduzir o número kappa (medida 
indireta do teor de lignina) das polpas a serem branquea-
das se tornou imperioso, e todos queriam o menor número 
kappa possível, inclusive eu, naquela época. Criou-se então 
o conceito da deslignificação estendida, que integrava a 
polpação kraft no digestor com a deslignificação com oxi-
gênio em um ou dois reatores subsequentes. Todos usan-
do seus equipamentos para redução do número kappa ao 
mínimo. Com o foco nos organoclorados, os técnicos não 
se flagraram que estavam perdendo significativos percen-
tuais em rendimento de produção de celulose entre essas 
operações todas. Menos celulose se produzia assim a par-
tir de mesma quantidade de madeira entrando na fábrica. 
Alterações foram também inseridas nos branqueamentos 
(enzimas, ozônio, lavagem ácida, dióxido de cloro a quen-
te, etc.), quase todas sem uma avaliação mais ampla envol-
vendo as relações entre áreas da fábrica.

A partir de 2015, houve uma conscientização nas fábricas 
de celulose kraft branqueada que havia necessidade de se 
recuperar ganhos em rendimentos, o que significava pro-
duzir mais celulose a partir da mesma quantidade de ma-
deira entrando no digestor. Dessa forma, surgiu em todas 
as fábricas desse tipo a iniciativa de se aumentar o número 
kappa da polpa saindo do digestor, e consequentemente 
também da deslignificação com oxigênio. Aplausos gerais, 
pois os ganhos em rendimento poderiam representar até 
4% de celulose vendável a mais nas fábricas.

Entretanto, essas alterações trazem impactos em diversos 
setores, alguns positivos (recuperação de licor preto kraft, 
tanto na caldeira como na caustificação), outros que po-
dem ser bastante negativos (branqueamento, que usará 
mais produtos químicos e gerará mais poluentes; trata-
mento de efluentes, que pode até mesmo não comportar 
tratar o acréscimo de geração de substâncias orgânicas 
extraídas pela linha de fibras e colocadas nos efluentes; ge-
ração de maior quantidade de resíduos sólidos como lodo 
biológico), etc.

O resumo dessa história é o seguinte: sem se fazer uma cor-
reta avaliação de ganhos e perdas, de custos variáveis a me-
nor ou a maior, de novos gargalos operacionais criados ou 
alguns resolvidos, e finalmente, dos investimentos reque-
ridos no setor linha de fibras e nos demais setores impacta-
dos por essas mudanças, não teremos argumentos sólidos 
para recomendar qual o novo ponto de ótimo do número 
kappa a ser trabalhado pela linha de fibras na aplicação da 
deslignificação estendida. Ou seja, qual será a faixa de va-
lores de número kappa mais indicada para maximização 
de ganhos e minimização de perdas? Em todos os sentidos: 
técnicos, ambientais, sociais e econômicos, isso tudo inte-
gradamente avaliado.

Enfim, se quisermos descobrir sobre como seria o corpo 
desse nosso elefante tecnológico, temos que tentar en-
xergá-lo no todo e não parcialmente. Desejo sucessos caso 
estejam já praticando ou venham a praticar essa visão de 
solução de problemas tecnológicos para decisões mais 
completas. Com ou sem elefante na mira de cada um...
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A Celpa agora é…
Biond, Forest fibers 
from Portugal

FRANCISCO GOMES DA SILVA
Sócio n.º 1216

Posicionamo-nos, hoje, como uma bioindústria inovadora 
que é paradigma da circularidade, que contribui para mais 
e melhor floresta num território nacional que se pretende 
mais coeso, com uma ação climática alinhada com as preo-
cupações da sociedade em que estamos inseridos. 

Biond é paradigma da Circularidade

Somos uma bioindústria de base florestal em que utiliza-
mos uma matéria-prima que, na sua natureza, é de origem 
biológica e indefinidamente renovável; produzimos bens 
recicláveis e crescentemente reutilizáveis; reutilizamos, 
nos processos industriais, um conjunto de subprodutos, 
minimizando os volumes de substâncias classificáveis 
como resíduos e que vão para aterro; substituímos, graças 
aos processos de inovação em que estamos envolvidos, di-
versas fileiras lineares tradicionalmente sustentadas no 
fóssil, induzindo-lhes circularidade.

Biond é mais e melhor Floresta
num território mais coeso

A Biond é a transformação de que a floresta portuguesa 
necessita. Promovemos a sua gestão sustentável e o au-
mento da sua diversidade, conferindo maior resiliência ao 
território. Representamos agentes económicos que são os 
maiores proprietários florestais em Portugal.

Biond é Economia

Somos economia (1,5% do PIB, 2,3 mil milhões de euros de 
exportações, 1,2 mil milhões de euros de saldo da balança 
comercial) e emprego qualificado. Com tudo isto, somos 
uma indústria benchmark a nível europeu e mundial na 
produção de pasta e de papel.

Biond é Inovação

Esta fileira apresenta-se hoje com um enorme potencial de 
inovação que irá, indiscutivelmente, moldar o caminho de 
reinvenção de muitos domínios da indústria nacional. Re-
firo-me ao vasto leque de novos produtos e aplicações das 
fibras de celulose que se encontram em fases adiantadas de 
inovação: alimentos e suplementos alimentares incluindo 
probióticos; aditivos alimentares tais como espessantes e 
aromatizantes; produtos para cosmética e para a indústria 
farmacêutica tais como anti-inflamatórios; espumas de 
poliuretano para isolamento térmico; biocombustíveis 
tais como o bioetanol para os transportes rodoviários, o 
biometanol para transportes marítimos e o jetfuel-etanol 
par a aviação; resinas e colas; compostos químicos como 
o etileno que poderá ser utilizado na produção de bio-po-
lietileno; bioplásticos para embalagens de alimentos; bio-
-compósitos para a indústria automóvel e para a indústria 
de moldes; componentes eletrónicos flexíveis tais como 
sensores eletrónicos de papel utilizáveis para o diagnóstico 
clínico e para controlo de qualidade alimentar. E um sem- 
-número de outras utilizações, totalmente sustentáveis, 
que aos poucos vamos conhecendo.

Somos, então, Biond, porque já vamos muito além daquilo 
que, até hoje, nos tem definido.
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Papel NAVIGATOR
30 Anos

CARLOS VIEIRA
Sócio n.º 188

A propósito da comemoração dos 30 anos da marca de pa-
pel NAVIGATOR, recordo com emoção detalhes e episó-
dios da génese dessa história de sucesso.

Quando nos anos 89/90 preparávamos os estudos de via-
bilidade e pré-engenharia do projeto papeleiro da Sopor-
cel, muitos foram os testes realizados aos papéis então 
líderes e/ou de referência na Europa.

Entre eles destacavam-se os produzidos na Escandinávia.

As especificações standard para os papéis de escritório, 
nessa altura, eram mais o resultado do que a fibra lhes 
permitia, do que a consequência de um ambicioso dese-
nho para o produto.

Ora, nós tínhamos os meios, a excelência da fibra, a qua-
lidade técnica inovadora do projeto e, acima de tudo, a 
vontade e a determinação de fazer diferente, de criar 
um conjunto imbatível de propriedades físicas, estéticas 
e funcionais num produto que definisse um novo ben-
chmark para o papel de escritório.

E assim aconteceu! Bem mais cedo e mais rápido do que o 
planeado.

No início foi até preciso ser algo contido, pois não podíamos, 
ou não deveríamos, competir com as marcas próprias da dis-
tribuição dos nossos acionistas para os quais fabricávamos.

Mas, logo que libertos desse compromisso, as virtudes ple-
nas do nosso produto chegaram ao mercado. E um novo 
fôlego foi conseguido, mais tarde, com a combinação inova-
dora da fibra de eucalipto com o PCC, o carbonato de cálcio 
precipitado como filler.

Um novo compromisso de gramagem, espessura e lisura, com 
uma muito elevada brancura e opacidade e uma excelente

“A marca de papel NAVIGATOR comemorou recentemente 30 anos. 
O evento foi festejado em vários países onde a Empresa está presente. 
Nessa ocasião, gravei um pequeno testemunho cujo texto aqui partilho”

runnability nos equipamentos de impressão, testada con-
tínua e exaustivamente, caracterizou em definitivo o papel 
NAVIGATOR.

Com estes argumentos técnicos, coube aos nosso colegas do 
marketing construírem e contarem esta história de sucesso.

E da inicial e ainda pouco elaborada embalagem com “O 
homem do leme”, foram desenvolvidas novas, inovadoras e 
atraentes soluções de embalagem e adicionados atributos e 
certificações ao produto.

É também devida uma palavra de reconhecimento ao exce-
lente trabalho da transformação, do controlo de qualidade, 
da assistência técnica, do aprovisionamento, da manuten-
ção e de muitos outros que ajudaram a construir e a consoli-
dar o sucesso do processo e do produto.

Foi um tempo de enormes desafios técnicos, de afirmação 
de novos padrões que questionavam os até então tidos por 
adquiridos e incontornáveis.

Nele participei com enorme satisfação e orgulho! 
Fui seguramente um dos “pais” do NAVIGATOR.
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7.5 - Programa de revisão e manutenção dos circuitos das Fontes Ornamentais

No número 3 do Artigo 3.º da Lei 52/2018 de 20 de agosto, refere-se que os responsáveis pelas fontes ornamentais “devem 
elaborar um programa de manutenção e limpeza por forma a prevenir o risco de proliferação e disseminação da Legionella, mantendo 
um registo atualizado das ações efetuadas”. Este programa deve incluir um plano de revisões e sua periodicidade, e uma lista de 
procedimentos que garantam a concretização do objetivo principal – prevenir a infeção de qualquer pessoa pela Legionella.

Durante a revisão da instalação de cada circuito deve ser verificado o seu correto funcionamento e o seu bom estado de con-
servação e limpeza. No quadro 3 apresenta-se uma proposta do plano anual de revisões a concretizar pelo pessoal adequado. 
Durante as revisões deve ser substituído ou reparado qualquer componente que se encontre deteriorado. No caso de se dete-
tar alguma anomalia durante a verificação, ela deve ser imediatamente reparada. Das revisões efetuadas devem ser produ-
zidos os respetivos relatórios que devem ser devidamente arquivados. No relatório deve ser referido o estado do elemento 
inspecionado e as ações levadas a cabo. Quando tal se justificar, devem também ser registadas as recomendações e sugestões 
para melhoria no funcionamento da instalação. 

Compete à entidade proprietária da fonte atribuir a responsabilidade da execução das tarefas definidas no plano – manuten-
ção, operação, empresa prestadora de serviços, etc.

Prevenção e Controlo da Legionella
em Circuitos de Água

Vitorino de Matos Beleza e Sofia Assunção Fernandes 

PARTE 7 (continuação da Info 70 - última parte)

Quadro 3 – Plano de revisões e sua periodicidade
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No programa devem ser descritos os procedimentos necessários para prevenir a proliferação da Legionella. Passamos a 
apresentar, a título de exemplo, um procedimento bastante abrangente.

DESINFEÇÃO DE ROTINA

A hiper-halogenagem é definida como a manutenção de uma concentração mínima de 10 mg/L de cloro livre durante, pelo 
menos, 3 horas. A limpeza e desinfeção do circuito de tratamento de água da fonte devem ser realizadas, pelo menos, duas 
vezes por ano. Deve ainda fazer-se quando se ponha a instalação em marcha pela primeira vez, depois de uma paragem su-
perior a uma semana, depois de uma reparação ou alteração estrutural, sempre que uma inspeção o aconselhe ou quando a 
autoridade de saúde o determine. Esta prática é ainda necessária quando:

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE UMA FONTE E DO SEU CIRCUITO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Antes de proceder a uma limpeza mecânica ou química do sistema, deve garantir que sejam dados os seguintes passos:

a) Efetue uma lavagem prolongada (15 minutos) do filtro de areia. Terminada esta operação colocar a válvula 
     na posição de recirculação;
b) Desligue e condicione a alimentação elétrica aos órgãos elétricos da fonte e do seu circuito de tratamento 
     de água, certificando-se de que a bomba de circulação de água está desligada. Bloqueie e identifique 
     o interruptor principal;
c) Feche a válvula da água de compensação à fonte;
d) Abra o dreno inferior do tanque da fonte. Remova o tubo ladrão;
e) Remova os acessórios para limpeza no exterior;
f) Prepare uma mangueira de jardim para ser usada na fonte uma vez que esta tenha sido drenada. Para a limpeza
      deve dispor de um rodo, de uma vassoura e uma pá;
g) Calçar botas, vestir o fato-macaco, calçar luvas de borracha e capacete com proteção facial e máscara FPP2;
h) Dê início à limpeza.

LIMPEZA MECÂNICA DA FONTE

Este tipo de limpeza envolve o uso de uma lavadora de baixa pressão, uma mangueira de jardim com bico de pulveriza-
ção, pá, vassoura e rodo. É objetivo deste tipo de limpeza a remoção de algas, pequenas incrustações, sujidade diversa, 
lama e outros detritos. Pretende-se, assim, melhorar o aspeto visual da fonte.

a) Limpe, com uma solução a 100 mg/L de cloro (600 mL/L de hipoclorito de sódio a 13%) as peças desmontadas 
     e, depois de bem lavadas com água limpa, monte-as no seu devido local;
b) Instale os órgãos removidos da parte superior depois de bem lavados no exterior;
c) Com a lavadora de baixa pressão ou escovas de piaçaba lave as paredes e o fundo do tanque da fonte;
d) Certifique-se que toda a sujidade foi removida do tanque. No caso negativo, remova-a com a ajuda da vassoura 
     e de uma pá. Depois de terminar a lavagem, verifique se nenhum resíduo está alojado no fundo do tanque;
e) Feche o dreno e abra a válvula de água de compensação para reabastecer a fonte. Quando ela estiver cheia, abra 
     lentamente as válvulas do circuito de recirculação. O sistema de alimentação de água de compensação funcionará
      normalmente, parando logo que o nível de água no tanque atinja o máximo. O sistema está pronto para arranque;
f) Peça ao seu superior hierárquico que inspecione a fonte e, posteriormente, dê ordens para que o circuito seja 
     posto em funcionamento;
g) Da limpeza elabore o respetivo relatório.
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• Contaminação da água da fonte com comida, vómitos, bebidas diversas, etc.;
• A fonte apresente sujamento biológico excessivo;
• A água do circuito manteve-se estagnada durante bastante tempo;
• A contagem total de bactérias aeróbias excede regularmente 105 UFC/mL;
• Os resultados de um teste de Legionella sejam superiores a 100 UFC/L.

A hiper-halogenagem previne o desenvolvimento de elevadas concentrações na água da fonte de Legionella e dos seus hospe-
deiros. Por conseguinte, esta prática pode eliminar a necessidade de executar procedimentos de desinfeção de emergência 
mais complicados e de maior risco.

O procedimento de limpeza e desinfeção geral para equipamentos que possam interromper a sua atividade e para o caso do 
cloro, será o seguinte:

1. Clorar a água da fonte com, pelo menos, 10 mg/L Cl
2
 de cloro livre, mantendo o pH entre 7 e 8;

2. Reciclar a água durante 3 horas. Medir-se-á o cloro livre de hora a hora, ajustando o residual de cloro;
3. Passado o período de desinfeção, reduzir o cloro com bissulfito de sódio, esvaziar o circuito e lavar com água à pressão;
4. Realizar as operações de manutenção mecânica do equipamento e reparar as avarias detetadas;
5. Limpar a fundo as superfícies com técnicas adequadas à eliminação de todo o sujamento das superfícies e lavar;
6. Encher o circuito com água e adicionar o desinfetante normal. Para o caso do cloro, manter a concentração de cloro livre 
entre 1,5 e 3,0 mg/L Cl

2
, preferentemente por meio de um processo automático. 

As peças desmontáveis devem ser limpas a fundo, submergidas numa solução que contenha 20 mg/L Cl
2
 de cloro livre (2 mL 

de hipoclorito de sódio a 13,5% em 10 L de água), durante 20 minutos, lavando de seguida com água abundante. Os elemen-
tos dificilmente desmontáveis devem ser pulverizados com a mesma solução de desinfetante durante o mesmo tempo. No 
caso do equipamento que, pela sua dimensão ou desenho, não admitam a pulverização, a limpeza e desinfeção será feita por 
nebulização elétrica com um desinfetante adequado.

Quando a instalação não possa interromper a sua atividade, o processo de limpeza e desinfeção será o seguinte, para o caso 
do cloro:

1. Ajustar o pH entre 7,0 e 8,0;
2. Juntar desinfetante suficiente para manter a concentração de cloro livre na água em 10 mg/L Cl

2
;

3. Reciclar durante 4 horas mantendo o residual de cloro livre, determinando a sua concentração de hora a hora. A adição de 
desinfetante deve ser feita de modo a manter o valor de 10 mg/L Cl

2
;

4. Finalizada a operação de limpeza e no caso de a qualidade da água não ser aceitável, pode-se renovar a totalidade da água da 
fonte abrindo a válvula de esvaziamento no máximo possível e mantendo constante o nível do tanque.
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A casca do Eucalyptus globulus, um subproduto lenhoso da indústria portuguesa de pasta, é normalmente utilizada para 
produção de energia. Este material, que representa 11 a 15 % do peso seco da rolaria com casca, tem, no entanto, potencial 
para ser utilizado com matéria-prima para a produção de bioprodutos, dentro do conceito de biorrefinaria [1]. Este con-
ceito centra-se na utilização eficaz de todos os componentes da biomassa e a seleção do pré-tratamento e a sua otimização 
são fundamentais para a eficiência do processo de conversão da biomassa como um todo. O pré-tratamento organosolv com 
acetona afigura-se como uma solução tecnicamente viável para um fracionamento eficiente, já que permite obter uma fra-
ção sólida rica em celulose (com elevada propensão para ser convertida posteriormente em açúcares) e uma fração líquida 
contendo derivados de hemiceluloses e lenhina, sendo que esta última pode ser recuperada por precipitação simplesmente 
através da adição de água fria [2].

Neste trabalho a casca de E. globulus foi fracionada utilizando um processo organosolv com acetona (mistura com água em 
partes iguais), sem utilização de catalisadores, e as condições operatórias (temperatura e tempo de cozimento) foram otimi-
zadas em função do rendimento global em glucose, que quantifica a glucose que é recuperada após pré-tratamento e hidró-
lise enzimática tendo em conta o máximo de glucose que seria possível obter numa situação ideal (sem quaisquer perdas). A 
otimização baseou-se num desenho experimental de Doehlert a 2 variáveis, em que os resultados dos diversos ensaios (7 no 
total) [3] foram traduzidos numa superfície de resposta para determinação do ponto ótimo (Figura 1).

O rendimento global em glucose é elevado numa gama alargada de condições, atingindo valores superiores a 35g de glucose 
por 100g de casca a temperaturas entre 183˚ C e 205˚ C, associados à preservação da glucana na fração sólida (superior a 90%) 
e a elevada acessibilidade desta às enzimas celulolíticas (valores >85% de digestibilidade enzimática). Estas condições de 
processamento promovem uma elevada deslenhificação (cerca de 80%) e elevada remoção de hemiceluloses (70 – 90%). Os 
resultados obtidos demonstram que, nas condições ótimas de pré-tratamento (60 minutos a 198˚ C), houve uma eficiente 
deslenhificação do material, bem como uma remoção de hemiceluloses superior a 95%. A conversão da celulose do sólido
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Fig. 1 – . Superfície de resposta 
para o rendimento global em 
glucose, em função do tempo 
e da temperatura do cozimento. 



pré-tratado por via enzimática foi quase completa (>98%), o que resultou num rendimento global em glucose de cerca de 
96%. Estas percentagens significam que, por 100 g de casca de E. globulus se obtém cerca de 46 g de glucose. Adicionalmen-
te, 68% da lenhina foi recuperada, ou seja, 15 g de lenhina por 100 g de casca. 

Assim, este tipo de pré-tratamento organosolv (utilizando uma mistura de acetona e água como solvente e não catalisado) 
permite um fracionamento eficiente da biomassa lenhocelulósica e a posterior valorização da celulose para produção de 
açúcares, bem com da lenhina.
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