
 

PROCESSO DE PRODUÇÃO 
DE PAPEL 

Formação 

CERTIFICADA 

24 horas 

 

ENQUADRAMENTO  
No seguimento do programa específico de formação técnica, na área da 

produção de papel e considerando o crescente interesse dos associados 

nesta formação, iremos reeditar esta ação, em parceria com a Universidade 

da Beira Interior, na Covilhã. 

O curso desenvolve-se ao longo de três dias, com sessões teóricas sobre 

todas as fases do processo, complementadas com intervenções de técnicos 

especialistas, provenientes das indústrias. No final das exposições teóricas 

terá lugar uma visita acompanhada à fábrica de papel AMS BR Star Paper, 

com seminário. 

OBJECTIVOS 
No curso pretende-se transmitir uma visão integrada do processo de fabrico 
do papel, desde as matérias-primas, até ao produto acabado, bem como 
das suas propriedades, passando por todas as fases da produção. 
  

COORDENAÇÃO 
Centro de Formação Integração UBI Tecido Empresarial. 
 

 FORMADORES 
EMÍLIA AMARAL (UBI) 
CARLOS SILVA (gPS) 
CARLOS BRÁS (gPS) 
CIDÁLIA TORRE ABREU (gPS) 
ANA RAMOS (UBI) 
ANA PAULA COSTA (UBI) 
  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS    
Mód. 1  Materiais fibrosos – Morfologia das fibras 
Mód. 2  Preparação das pastas na fábrica de papel: desintegração, 

refinação e depuração 
Mód. 3  Aditivos químicos na fabricação do papel 
Mód. 4  A máquina de papel: formação, prensagem e secagem 
Mód. 5  Tecnologia dos tratamentos de superfície na máquina de papel 
Mód. 6  Propriedades físicas e imprimabilidade do papel: influência 

das variáveis de ação dos processos nas propriedades dos 
papéis 

Mód. 7  Seminário e visita à fábrica de papel “AMS BR Star Paper”, 
com descrição técnica das fases do processo 
  

DESTINATÁRIOS 
Quadros Médios e Superiores das empresas do Sector da Pasta e do Papel 
e empresas afins, entidades universitárias e de investigação  

COORDENAÇÃO 

 

DATA 
22 a 24 de outubro 2014 

LOCAL 
Universidade Beira Interior 

6200-379 COVILHÃ 

  

Inscreva-se AQUI 
  

Prazo limite: 17 outubro 

Nº mínimo de formandos: 10 

  

TAXAS DE INSCRIÇÃO  
(até dia 17 outubro) 
  
Sócio Tecnicelpa*/IPE/ABTC -  300 € 
Não Sócio ———–———–—— 500 € 
  
* Máx 2 representantes por cada sócio 
coletivo Tecnicelpa 
  
Inclui a frequência do curso, 
documentação, certificado emitido pelo 
CFIUTE (Plataforma SIGO) e coffee 
break 
  
Após 17 de outubro o valor de 
inscrição acresce 50% e não haverá 
direito a reembolso em caso de 
desistência 
  
Os dados para pagamento das taxas 
serão enviados após a receção do 
formulário de inscrição on-line 
 

 

Organização 
TECNICELPA 

R. Amorim Rosa, 38– 1º dto 
2300-450 TOMAR 

Telf/fax 249 324 858 
Telem: 919 373 636 

 

 

Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel 

http://www.tecnicelpa.com/forms/preregisto.php?tit=Curso%20PAPEL&lang=PT&par=1


 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO da FORMAÇÃO 
CFIUTE — Universidade Beira Interior 
Rua Marquês de Pombal (no início, ao cimo da rua) 
6200-379 COVILHÃ 
Telef 275 329 190 
COORDENADAS GPS 
Latitude: 40º16´43.11"N | Longitude: 7º30´48.17" W  
Ver no Google Maps 

 

https://www.google.com/maps/dir/40.2787222,-7.5136389/@40.2764919,-7.5137368,1151m/data=!3m1!1e3!4m8!1m4!3m3!1s0x0:0x0!2zNDDCsDE2JzQzLjQiTiA3wrAzMCc0OS4xIlc!3b1!4m2!1m0!1m0?hl=pt-PT

