
 
 

Seminário “Tecnologias de Impressão” 
26 de Janeiro 2012 

 

Hotel dos Templários 
Tomar 

 

ENQUADRAMENTO / METODOLOGIA 
A acção de formação visa dotar os formandos de conhecimentos base sobre as tecnologias de 
impressão utilizadas na transformação das matérias-primas produzidas pelos associados da 
Tecnicelpa. Serão também abordadas questões gerais sobre os modos de reprodução de imagens 
e problemas ocorridos durante a impressão através dos principais processos de utilizados, 
nomeadamente o offset, a flexografia, a rotogravura e os processos digitais. 

 
OBJECTIVOS 
Cada um dos presentes na sessão formativa deverá conseguir identificar e reconhecer as técnicas 
de impressão mais utilizadas pela indústria gráfica, no que diz respeito principalmente, à 
transformação do papel em produto final. Deverão também saber identificar os problemas básicos 
ocorridos durante a impressão de forma a conhecer as acções correctivas a efectuar em cada um 
dos casos. 

 
DESTINATÁRIOS 
Todos os Sócios e não Sócios, interessados em desenvolver competências ao nível da identificação 
dos processos de transformação ocorridos na indústria gráfica, em particular no que diz respeito à 
transformação do papel. 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
1. Indústria Gráfica 

• Impressão ao longo da história 
• Artes Gráficas vs Indústria Gráfica 
• Etapas da produção gráfica 

2. Técnicas de reprodução 
• O que é a cor? 
• Síntese aditiva 
• Síntese subtractiva 
• RGB vs CMYK 

3. Tecnologias de impressão 
• Classificação dos processos de impressão 
• Caracterização dos processos de impressão 

a) Offset 
b) Flexografia  
c) Impressão digital 

http://www.google.com/imgres?hl=en&biw=1152&bih=558&tbm=isch&tbnid=7WetJyK6AABj-M:&imgrefurl=http://www.tintolac.com.br/saiba_mais_sobre_cores.html&docid=5FCaT819rtkcuM&imgurl=http://www.tintolac.com.br/index3/sistema_pantone.png&w=319&h=285&ei=zm_nTqjeEc-98gOSqp2FCg&zoom=1


 

PROGRAMA 

09H00: Recepção aos Participantes. 

09H15: Apresentação teórica sobre os temas Indústria Gráfica, Técnicas de Reprodução e 
Tecnologias de Impressão offset. 

11H00: Coffee-Break 

11H15: Indústria Gráfica, Técnicas de Reprodução e Tecnologias de Impressão offset 
(continuação). 

13H00: Almoço 

13H45: Apresentação teórica sobre os temas Tecnologias de Impressão: flexografia, rotogravura e 
impressão digital. 

15H00: Saída para visita à Gráfica ALMONDINA 

15H30: visita à Gráfica ALMONDINA 

17H30: Debate e Encerramento. 

 
INSCRIÇÃO ON-LINE: utilize o Formulário 
 
TAXAS DE INSCRIÇÃO (€) 

 Sócio Individual Tecnicelpa *: ….. 100,00 

 Sócio Colectivo Tecnicelpa *: …... 100,00 (máximo 2 representantes por Sócio) 

 Sócio Estudante: ……………………....  25,00 

 Sócio IPE / Sócio ABTCP: ………..… 100,00 

 Não Sócio: ……………………….………. 160,00 

* Sócios com as quotas regularizadas, inscritos até 31/12/2010. 

PRAZOS 

 O custo de inscrição acresce 50% após 20 de Janeiro 2012; 

 Após 20 de Janeiro 2012, inclusive, não haverá direito a reembolso de inscrição em caso de 
desistência; 

 
Prazo limite para a inscrição: 23 de Janeiro 2012. 

ORGANIZAÇÃO 

 

TECNICELPA 
Rua Amorim Rosa, N.º 38, 1.º Dt.º, 2300-450 Tomar 

Telefone e fax: +351 249 324 858/ Telemóvel: +351 919 373 636 
Email: info@tecnicelpa.com 
URL: www.tecnicelpa.com 

 
A TECNICELPA reserva-se o direito de cancelamento do Seminário, em qualquer data, procedendo à devolução do 
valor das taxas de inscrição já pagas, não havendo direito a qualquer compensação adicional. 

http://www.tecnicelpa.com/forms/preregisto.php?tit=Tecnologias%20Impressao

