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A
Greca, Artes Gráficas, recebeu re-

centemente a certificação da Fogra

em PSO (Process Standart Offset),

baseada na ISO 12647-2. Esta certi-

ficação é fruto de um trabalho conjunto com

a empresa de consultoria Procograf.

"O mercado de impressão está a atraves-

sar momentos muito difíceis, em que a con-

corrência roça, em muitos casos, os limites

da mera sobrevivência. Optámos por nos di-

ferenciar por algo que não estivesse relacio-

nado com o preço. Acreditamos neste sector

e decidimos continuar a investir, pela via da

especialização com alta qualidade", justifi-

cou José Pinto, gerente da Greca. "Decidi-

mos colocar a nossa forma de trabalhar nas

mãos da consultora espanhola Procograf,

com resultados acima do esperado, uma vez

que nossos tempos de processamento têm

melhorado significativamente, enquanto que

as perdas diminuíram", explicou.

A Procograf, Sistemas de Produção Grá-

fica, com sede em Espanha, entrou, desta

forma, com sucesso no mercado gráfico por-

tuguês. A empresa, representada pelo ge-

rente Manuel Gómez Güemes, marcou pre-

sença na última edição da Jornada Técnica

Luso-Espanhola, promovida pela revista La

Prensa no início de junho, no Porto, onde

apresentou as vantagens desta certificação.

Breves

APIGRAF conta com novo 
vice-presidente executivo 
� A Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas, de
Comunicação Visual e Transformadoras do Papel anunciou a
nomeação de Carlos Melo Heitor, que já tinha desempenhado
as funções de consultor económico e secretário-geral, entre
1976 e 1983, para vice-presidente executivo, "com vista a
promover uma profunda reorganização da associação". O
presidente, José Augusto Constâncio, renovou o mandato. A
associação vai promover o encontro anual dos empresários a
3 e 4 de outubro, no hotel Holiday Inn de Gaia.

Lisboa recebe conferência
internacional de design
� Lisboa recebe, de 22 a 24 de outubro, a terceira edição da
CIDAG - Conferência Internacional em Design e Artes
Gráficas. A organização conjunta do Instituto Superior de
Educação e Ciências (ISEC) e do Instituto Politécnico de
Tomar (IPT) vai, mais uma vez, reunir em Lisboa um vasto
leque de especialistas e investigadores nas áreas do design e
da produção gráfica. A conferência contará também com a
presença de oradores convidados, entre os quais David
Carson e Javier Mariscal. www.cidag.com.pt

Lucros da Portucel recuam no
primeiro semestre
� A Portucel registou, no primeiro semestre deste ano, um
resultado líquido de 90,6 milhões de euros, menos 7,2% face
aos 97,7 milhões que o grupo apresentou no mesmo período
do ano passado, fruto, entre outros motivos, da descida dos
preços de pasta e papel e do preço médio de venda de
eletricidade, segundo referiu a empresa em comunicado.
Durante este período decorreram ainda algumas interrupções
planeadas de produção, nomeadamente na fábrica de pasta
de Cacia, nas máquinas de papel e nas cogerações dos três
complexos industriais, Cacia, Figueira da Foz e Setúbal, com
paragens pontuais de manutenção nas duas centrais
termoelétricas que, segundo a empresa "não tiveram um
impacto significativo na evolução da produção de pasta, de
papel e de energia no período". 

Sistrade integra ECMA 
� A Sistrade, empresa consultora e fornecedora de
Sistemas de Informação para os mercados da indústria de
impressão e embalagem, tornou-se membro da associação
ECMA (European Carton Makers Association). A empresa
portuguesa vai ainda participar no congresso anual ECMA -
Pro Carton, que decorre em Sorrento, Itália, de 17 a 20
setembro.
A ECMA - European Carton Makers Association é uma
organização oficial europeia para as empresas, associações
nacionais e fornecedores da indústria de cartão e embalagem,
que fornece a todos os membros uma rede dinâmica de
trabalho e diálogo entre empresas.
A SISTRADE fornece um sistema com as ferramentas
necessárias para a gestão completa de empresas de
impressão de embalagens. 

Müller Martini assina acordo
com Heidelberg

Num realinhamento estratégico do seu portfólio de
acabamento, a Heidelberg encerrou a produção na fá-
brica de Leipzig na Alemanha e avançou com parcerias
com outras empresas nesta área. Desta forma, os pro-
dutos e soluções de acabamento para embalagens
serão futuramente desenvolvidos e fabricados pelo novo
parceiro OEM chinês Masterwork Machinery, com as ati-
vidades de vendas e manutenção sob a responsabilida-
de da Heidelberg. Na área de negócios de acabamento
comercial, a Heidelberg continuará a comercializar guil-
hotinas e máquinas de dobrar. A empresa suíça Müller
Martini assumirá as atividades de manutenção para
equipamentos instalados das séries interrompidas da fá-
brica em Leipzig. Estas medidas não afetarão os negó-
cios com as guilhotinas Polar e com as máquina e do-
brar Stahlfolder da Heidelberg.

A Heidelberg e a Müller Martini chegaram a acordo
sobre a transferência dos serviços da Heidelberg rela-
cionados com as encadernadoras e as máquinas de co-
ser. A Müller Martini vai assumir o serviço a nível mun-
dial, assim como o serviço de reposição de peças e o
know-how relacionado com as máquinas produzidas em
Leipzig até ao final de 2014.

A empresa portuguesa Closer vai marcar presença, como expositora, na Brasil Signage Expo, que de-
corre de 18 a 19 de setembro, em São Paulo, com o objetivo de apresentar mundialmente a sua mais re-
cente solução de digital signage - Presentime. 

A empresa irá demonstrar a Presentime em diversas aplicações. A solução de sinalização digital intera-
tiva para comunicação de alto impacto permite, entre outras funcionalidades, controlar em tempo real,
através de conteúdo aplicacional, sistemas e aplicações externas (third-party applications), conteúdos mul-
timédia de vários tipos, sistemas avançados de domótica e mecatrónica, superfícies interativas, entre ou-
tras fontes com protocolos específicos. A ferramenta permite, ainda, de forma simples, a publicação de con-
teúdos através da TV ou outro dispositivo multimédia, sem exigir conhecimentos específicos de progra-
mação e sem necessidade de estrutura física dedicada.

Greca Artes Gráficas recebe 

a primeira certificação 

da Fogra em Portugal

Empresa portuguesa Closer faz apresentação 
mundial de produto no Brasil Signage Expo

Grupo ALTANA investe
na Landa Digital Print

O grupo de produtos químicos ALTANA e a
Landa Corporation estabeleceram um acordo
financeiro que prevê o investimento, por parte
da ALTANA, de 100 milhões de euros com o
objectivo de dispor de uma participação mino-
ritária na Landa Digital Printing. Ambas as em-
presas consideram que o acordo, mais do que
um investimento financeiro, é um ponto de
partida para uma colaboração estratégica, a
longo prazo, com vista a fornecer soluções de
impressão digital aos mercados de impressão
comercial, de embalagem e de publicação. 

Ambas as empresas usarão os seus recur-
sos para avançar com o desenvolvimento da
nanografia, um processo de impressão digital
à base de água, da Landa, incluindo a ati-
vação da engenharia e a produção das má-
quinas de impressão Landa Nanographic e a
construção de fábricas de tintas Landa Na-
noInk. 

O acordo não abrange, no entanto, várias
unidades do Landa Group, nomeadamente a
Labs e a Landa Ventures. 
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E
laborado pela Augusto Mateus &
Associados para a Associação
Portuguesa das Indústrias Gráfi-
cas, de Comunicação Visual e

Transformadora do Papel (APIGRAF), no
âmbito do projeto "Inovar para vencer", o
estudo, que já tinha sido anteriormente
apresentado no Porto, identifica as forças
e fraquezas da indústria, apontado algu-
mas estratégias que poderão melhorar os
resultados e imagem do sector no merca-
do nacional e internacional. "Foi ausculta-
do e ouvido o sector", afirmou Gonçalo
Caetano, da Mateus & Associados, que
apresentou o estudo como uma radiogra-
fia que pretende "apontar caminhos".

Durante a apresentação, o presidente
da Apigraf, José Augusto Constâncio, sa-
lientou que o estudo vai permitir a defi-
nição de estratégias para o futuro, sublin-
hando a necessidade de se alterar o mo-
delo de negócio, apostando nas áreas de
comunicação, comercial e de marketing,
bem como nas parcerias e na intensifi-
cação da procura de mercados externos.

Augusto Mateus, que fez uma análise
da situação económica a nível geral, dei-
xou claro que o país está em recuperação
"mas numa lógica de convalescença".

ESTADO DO SECTOR

"O sector do papel cresceu de forma
acentuada até 2009, altura em que teve
uma retração forte", afirmou Gonçalo Ca-
etano, durante a apresentação dos resul-
tados do estudo. De 2004 a 2012, as
indústrias de transformação de papel au-
mentaram a sua atividade em 32 por cen-
to, mas as indústrias gráficas não se-
guiam a mesma via e viram a sua fatu-
ração cair 22 por cento. 

Atualmente, o sector das indústrias
gráficas e de transformação de papel em-
prega 23 mil trabalhadores, o que corres-
ponde a quatro por cento do pessoal ao
serviço na indústria transformadora, me-
nos 26 por cento do que o registado em
2004. Conta com 3.300 empresas, repre-
sentativas de cinco por cento das empre-
sas industriais transformadoras do país,
e corresponde a cerca de 1,9 mil milhões
de euros de volume de negócios anual
(615 milhões de euros de VAB), repre-

sentativos de dois por cento do volume
de negócios total da indústria transforma-
dora.

A atividade do sector situa-se maiorita-
riamente na região Norte e na região de
Lisboa, embora a região Centro "também
tenha uma certa expressão". A região de

Lisboa destaca-se, essencialmente, no
campo das indústrias gráficas, respon-
dendo por mais de 41 por cento do em-
prego total do país gerado por estas
indústrias, maioritariamente culturais e
criativas. A região Norte e a região centro
destacam-se sobretudo nas indústrias
transformadoras de papel, respondendo
por mais de 78 por cento do total nacio-
nal do emprego nestas indústrias. 

PONTOS FORTES

Analisando todas as vertentes da
indústria, o estudo aponta como pontos
fortes a existência de um adequado nível
tecnológico, fruto de "uma forte aposta
na modernização tecnológica e em equi-
pamentos de vanguarda", nomeadamen-
te impressão digital/impressão de dados
variáveis, arte final digitalizada, CTP -
Computer to Plate e melhorias na tecno-

logia convencional, que "posicionam as
indústrias nacionais na linha da frente da
oferta tecnológica internacional".

Aponta ainda a aposta no desenvolvi-
mento de clusters de indústrias criativas,
que potenciam a capacidade de inovação
do negócio, e refere que um aspeto que
aporta credibilidade e que está a ser pro-
curado pelas empresas do
sector passa pela im-
plementação e
certificação da

norma ISO 12647,que assegura resulta-
dos consistentes e com qualidade. 

O estudo aponta ainda um conjunto de
oportunidades que as empresas devem
ter em conta, nomeadamente a "persona-
lização" dos serviços, sublinhando que a
crescente personalização do consumo
“aumenta o valor atribuído pelo cliente à
componente de diferenciação do produto
gráfico que adquire”. A criação de es-
tratégias comerciais é também um fator a
ter em conta. “Numa indústria muito pas-
siva em termos comerciais, as empresas
que souberem delinear uma estratégia
global com uma forte vocação comercial e
suportada por uma força de vendas capa-
citada têm uma maior probabilidade de
sucesso e uma rentabilidade média acima
da média”, refere o documento. "O sector
tem que se vender, tem que vender a sua
imagem", sublinhou Gonçalo Caetano.

PONTOS FRACOS

O estudo aponta para a existência de
uma sobrecapacidade do mercado, que
se encontra em processo de ajustamento,
uma área "onde o percurso ainda se afigu-
ra longo", e identifica um conjunto de fra-
quezas, entre as quais a" pulverização
das empresas" que, espalhadas pelo ter

ritório nacional, "não conse-
guem captar as

economias de
escala e de

gama que
as máqui-
nas e

e q u i p a -
mentos per-

mitem, obrigan-
do a uma focalização

excessiva da oferta da empresa
num número restrito de métodos produti-
vos". 

A capacidade excedentária apresenta-
se como outro problema a ter em atenção.
O excesso de tecnologia leva ao subapro-
veitamento que, por sua vez, absorve o
valor de mercado. "A desmotivação provo-
cada pela perda sucessiva de valor, em ci-
clo vicioso, absorve os esforços da força
de trabalho que em vez de estar focada na
sobrevivência das empresas, poderia es-
tar a pensar em soluções inovadoras",
aponta o documento.

Outro ponto que prejudica as empresas
passa pela falta de cultura de cooperação.
" A cooperação existente no sector pende
demasiado para o diálogo e muito pouco
para a ação. As empresas conhecem-se,
conversam, mas as suas relações não
passam para o caráter comercial de uma
subcontratação. A reinvenção do sector
só triunfará se a relação entre as empre-
sas passar a ter uma natureza de parce-
rias estratégicas", sublinha o estudo. 

Ainda segundo o relatório, outro dos
handicaps das indústrias, que lhes retira
força no momento de se apresentarem co-
mo um sector forte, em termos de decisão
política, é a sua baixa orientação exporta-
dora direta, que ronda os 18%. "O merca-
do doméstico é ainda hoje o mercado
mais relevante quer para as indústrias
gráficas, quer para as indústrias de trans-
formação de papel, ainda que no primeiro
caso isso seja mais significativo", refere o
documento. 

A falha de experiência internacional é
também apontada. "Os mercados interna

APIGRAF apresenta estudo sobre a indústria gráfica

"O sector tem que vender a sua imagem"
Concorrência desleal, falta de cooperação e passividade comercial são al-
guns dos aspetos negativos da indústria portuguesa de artes gráficas, identi-
ficados pelo primeiro Estudo Estratégico e de Inovação dos Setores Gráfico e
Transformador de Papel, apresentado pela APIGRAF, em julho, em Lisboa. 

� 3.300 empresas, representativas
de 5% das empresas industriais
transformadoras do país;
� Cerca de 23 mil trabalhadores

correspondentes a 4% do pessoal ao
serviço na indústria transformadora;

� Cerca de 1,9 mil milhões de
euros de volume de negócios anual
(615 milhões de euros de VAB),
representativos de 2% do volume de
negócios total  da indústr ia
transformadora.

RADIOGRAFIA

Sector das Indústrias Gráficas e de Transformação do Papel 
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cionais requerem uma capacidade competi-
tiva muito grande e um investimento inicial
significativo. A preparação para a interna-
cionalização é fundamental para reduzir es-
tes encargos e apenas terá resultados se
for apoiada por empresas mais experientes,
que ajudem os primeiros passos das em-
presas 'estreantes'", refere o documento.

O estudo aponta ainda um conjunto de
ameaças que ensombram o sector, entre
as quais a "tripla crise", da qual fazem par-
te não só a crise financeira, como a nova
era digital e os movimentos de desmateria-
lização do papel. O estudo refere como es-
senciais "a incorporação de serviços digi-
tais complementares e a criação de nichos
de mercado menos sensíveis a flutuações
económicas".

A concorrência desleal e a guerra de
preços são outros aspetos negativos que o
sector enfrenta. "Muitas vezes os em-
presários são convidados a tramar-se uns
aos outros e assim tramam o mercado" re-
feriu Gonçalo Caetano. Tem-se assistido a
uma "autodestruição" do valor das indús-
trias gráficas e de transformação de papel. 

MERCADOS EXTERNOS

O mercado doméstico é o mercado

mais relevante para as indústrias gráficas.
A nível internacional, a origem da procura
dos produtos das empresas portuguesas
difere de acordo com o tipo de indústria.
Enquanto que os produtos transformados
de papel têm como principal destino o mer-
cado espanhol (56% em 2013), seguido do
mercado angolano (13 por cento) e de
França (10 por cento), os produtos com
componente gráfica mais acentuada apre-
sentam um nível de concentração mais
baixo e uma distribuição geográfica mais
dispersa. Os países africanos (Angola e
Moçambique) respondem por 48 por cento
das exportações portuguesas, os princi-
pais países europeus (Espanha, França e
Reino Unido) agregam 30 por cento das
exportações e entre os países americanos
apenas o Brasil tem uma posição relevan-
te, com quatro por cento das exportações. 

Globalmente, o sector aumentou as ex-
portações em cerca de 83 por cento desde
2005, para 356 milhões de euros, o que
equivale a um aumento médio de 9 por
cento ao ano. Em 2013 as exportações as-
cenderam a 790 milhões de euros, sendo
356 milhões relativos a exportações dire-
tas e 335 milhões de euros em expor-
tações indiretas, associadas a outras

indústrias. Segundo o documento,
"impõem-se a definição de uma visão, de
uma missão e de um conjunto de valores
altamente ambiciosos" que mobilizem o
sector para alcançar um novo estatuto no
país e no estrangeiro. Um dos eixos es-
tratégicos apontados pelo estudo nesta
matéria, em termos de promoção da visibi-
lidade do sector no exterior e da sua inter-
nacionalização, passa pelo desenvolvi-
mento de um portal de divulgação de com-
petências e ofertas em mercados alvo, pe-
la identificação de feiras e certames com
interesse para as empresas, e na organi-
zação e participação de grupos restritos de
empresas nesses eventos internacionais.

PROPOSTAS ESTRATÉGICAS

Concluindo, o estudo aponta um con-

junto de caminhos e medidas que po-
derão contribuir para a alavancagem da
indústria gráfica, nomeadamente a pro-
moção de sessões de reflexão sobre as
tendências tecnológicas atuais e as ex-
pectativas futuras, com vista a dar apoio
à definição estratégica de áreas de ino-
vação e de prioridades concretas de mer-
cados de nicho, a explorar pelas empre-
sas. Outra das muitas propostas passa
pela alteração da atitude "maquinicista"
existente no sector por uma visão orienta-
da para o cliente, pela promoção de
ações de formação sobre instrumentos de
apoio à gestão e análise estratégica do
mercado para a gestão de pequenas em-
presas familiares, "no sentido de induzir a
transição e redefinição dos modelos de
negócio” e pela promoção da imagem do
sector. Ainda na lista de propostas para
aumentar a importância e melhorar os re-
sultados das indústrias encontra-se a
criação de redes de empresas comple-
mentares que, no conjunto, consigam ofe-
recer soluções integradas multicanal, por-
tadoras de serviços de alto valor acres-
centado. "A gestão financeira e estratégi-
ca e o marketing são aspetos chave nes-
te sector", sublinhou Gonçalo Caetano.

Deve-se trocar a atitude 
'maquinicista' existente 

no sector
por uma visão orientada 

para o cliente
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A QuadTech vai fornecer o seu pri-
meiro sistema de inspeção à empresa is-
raelita CLP, de Kibutz Negba. Instalado
numa rotativa de rotogravura de oito co-
res, o sistema de inspeção de materiais
de embalagens flexíveis, translúcidos e
transparentes, dispensa a utilização de
tinta branca, simplificando, desta forma,
a produção e reduzindo significativa-
mente os custos.

Antes desta aquisição à QuadTech, a
CLP imprimia com branco para que o
então sistema de inspeção pudesse tra-
balhar com este tipo de substratos. Ten-
do em conta que os clientes não solicita-
vam tinta branca, esta medida acarreta-
va despesas para a empresa, nomeada-
mente os custos da tinta, o tempo de
pré-impressão, chapas flexográficas e
cilindros com rotogravura.

Para eliminar a necessidade de im-
pressão em branco, o Sistema de ins-
peção QuadTech utiliza uma combi-

nação de três luzes LED, uma das quais
consiste numa luz refletida que ilumina a
parte posterior da bobina. A imagem re-
sultante na tela de controlo pode, desta
forma, ser ajustada para exibir um fundo
preto, branco ou cinza, com vista a criar
o contraste necessário que permite a de-
teção de falhas, eliminando assim a tinta
adicional. Ao inspecionar sem intervalos
de tempo a totalidade da bobina, o siste-
ma de inspeção QuadTech deteta falhas
no processo incluindo manchas, bandas,
falhas de impressão, falhas de registo,
variação de cores, contaminação, seca-
gem e opacidade.

O
projeto europeu SVARNISH pre-
tende desenvolver, nos próxi-
mos dois anos, um verniz com
propriedades e barreiras antimi-

crobianas e propriedades físico-mecâni-
cas melhoradas, dirigido à indústria de
embalagem e embalagem flexível.

O projeto centra-se nos avanços reali-
zados em nanotecnologia que visam obter
estruturas e sistemas mais sensíveis,
económicos e menos agressivos para o
meio ambiente. Uma das propriedades
que deve estar incluída em todas as em-
balagem direcionadas para alimentos con-
siste na capacidade de criar uma barreira
que preserve as qualidades nutricionais e

organoléticas do produto, sendo também
fundamental que impeça a passagem de
gases (oxigénio e vapor de água), do exte-
rior para o interior da embalagem. Deve,
ainda, ter capacidade de resistência à per-
furação e ao rasgar do material e ter capa-
cidade de vedação para garantir que o
produto embalado se mantém hermético.

Entre os participantes nesta iniciativa
europeia encontram-se os institutos tec-
nológicos AIDO (Espanha); MATRI (Reino
Unido), NOFIMA (Noruega), as empresas
ARTIBAL (Espanha), A.HATZOPOULOS
S.A.  (Grécia), SNANO (Turquia), AROMA
PRAHA A.A. (República Checa), e a FE-
RRERO SPA (Itália) como utilizador final.

As empresas Steinemann Technology, Schmid Rhyner e Druckhaus MainFranken
desenvolveram a primeira máquina de envernizamento de grande formato, a dmax
(digital maximum), para envernizamento digital  até dez mil folhas por hora, em for-
matos de 300 x 300 mm a 1.080 x 780 mm. 

Entre outras características, a qualidade e a produtividade baseiam-se em duas tec-
nologias desenvolvidas pela Schmid Rhyner: diVar (Tecnologia de Envernizamento Digi-
tal) e pós-tratamento especial da película com verniz líquido ( (Enhancement postprint).

A gama de
tintas SunCure é
composta por
tintas litográfi-
cas de cura UV,
concebidas para
a impressão co-
mercial e apli-
cações em em-
balagens não
alimentares. A sua formulação permite a
utilização na nova geração de tecnologias

com lâmpadas
de seca UV de
e f i c i ê n c i a
energética e ab-
sorve a saída es-
pectral específi-
ca dos sistemas
de secagem UV
e LED de baixa
energia, oferer-

cendo secagem UV rápida, com uma re-
dução do consumo de energia até 50%. 

Pro Carton ECMA 2014 
conta com participação recorde

Os prémios Pro Carton ECMA contaram, este ano, com o maior número de ins-
crições da história do certame, com 120 propostas de conceitos para produtos, em-
balagem e comercialização. Pela primeira vez, os vencedores vão receber os prémios
no primeiro congresso conjunto da ECMA e dos Pro Carton, numa Gala que decorre
a 18 de setembro em Sorrento, Itália. Entre as várias categorias, será entregue o pré-
mio da Melhor embalagem de cartão do ano (Carton of the Year), o design mais ino-
vador (Most Innovative) e o prémio de sustentabilidade (Sustainability). 

www.procartonecmaaward.com

Nanotecnologia para embalagens
flexíveis de alimentos

Tintas para sistemas 
de impressão LED-UV ou LED

Envernizamento digital de grande formatoSistema de inspeção evita
utilização de tinta branca

Perante uma evolução tecnológica
que claramente se tornou desfavorável
para o sector gráfico baseado na tinta e
no papel, existe uma evolução tecnoló-
gica que pode vir a ser fonte de inúme-
ras possibilidades para a indústria se-
guir em frente: a impressão 3D. 

Sejam de pequena ou grande di-
mensão, todas as empresas que utili-
zam ferramentas de design em 3D ne-
cessitam de imprimir em 3D, sendo es-

ta uma forma eficaz de detetar atempa-
damente erros de design. É precisa-
mente nesta área que as empresas grá-
ficas podem competir com sucesso,
oferecendo um novo tipo de serviços,
perfeitamente compatível com a sua
oferta atual de serviços: se até agora
recebiam ficheiros digitais em formato
PDF para imprimir em 2D, passam a
poder receber ficheiros digitais em for-
mato STL para imprimir em 3D.

A impressão 3D como possível solução
para a saída da crise do sector

A gráfica in-
glesa Spring-
field Solutions,
especializada
na produção
de etiquetas e
embalagem, adquiriu a primeira impressora
digital de etiquetas Screen TruepressJet
L350UV, com o objetivo de entrar no grupo
de líderes europeus na produção digital de
etiquetas. Com este investimento a empre-
sa passa a duplicar a sua capacidade de im-
pressão de etiquetas, aumentando a sua

produtividade
e podendo de-
senvolver   no-
vas apli-
cações. 

A gráfica,
que se encontra na vanguarda tecnológica
da indústria de etiquetas, oferece aos seus
clientes um serviço que abrange desde o
design à produção, passando pela pré-im-
pressão, gestão de recursos, etiquetas
personalizadas e soluções interativas inte-
ligentes. 

Impressora digital de etiquetas
Screen Truepress Jet L350UV 
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É
do conhecimento
geral, especialmente
por parte dos fabri-
cantes de equipa-

mentos de impressão de em-
balagens e dos seus utiliza-
dores, que as tintas de seca-
gem ultravioleta oferecem
inúmeras vantagens.

As tintas UV e os seus
equivalentes de cura por fei-
xe de eletrões (EB) secam
mais depressa do que
através do tradicional siste-
ma de secagem. Igualmente importante é a
capacidade das tintas UV de produzir gráfi-
cos nítidos e de grande qualidade (em par-
te devido à rapidez de secagem, que reduz
a tendência de ganho de ponto das tintas lí-
quidas), a um custo competitivo por metro
quadrado.

No entanto, a sua maior vantagem pren-
de-se com o facto de não emitirem com-
postos orgânicos voláteis (COV), tornando-
as numa alternativa ecológica às tintas de
base solvente.

LIÇÕES APRENDIDAS

Desde a entrada de tintas e vernizes UV
no sector de embalagens, que a indústria
tem reagido agilmente às dificuldades do
mercado, esforçando-se por melhorar o
rendimento e por adequar a tecnologia no
âmbito das embalagens alimentares
através, por exemplo, do desenvolvimento
de tintas de baixa migração, que evitam a
transferência de componentes das tintas
para os alimentos. 

BARREIRAS CONTRA A TRANSFERÊNCIA

NAS EMBALAGENS

Apesar de algumas das estruturas de
embalagem mais avançadas funcionarem
como proteção à transferência de substân-
cias para os alimentos, atualmente conside-
ra-se que existem apenas dois materiais

que atuam como barreiras
absolutas: o vidro e o metal. Isto porque nos
restantes materiais pode sempre ocorrer
transferência de contaminantes através do
material da embalagem, nomeadamente
transferência da tinta. Pode também acon-
tecer que a tinta passe da área impressa da
embalagem - por exemplo, quando as em-
balagens são empilhadas para a montagem
ou, no caso das etiquetas impressas, quan-
do a aplicação é feita com um sistema au-
tomático, no lado interior, ou seja, na su-
perfície que entra em contacto com o con-
teúdo da embalagem. Estes aspetos de se-
gurança das tintas e dos vernizes UV, junta-
mente com outros temas que estão relacio-
nados com a exposição a substâncias quí-
micas, encontram-se no centro dos es-
forços da RadTech Europe. 

A RadTech Europe é uma associação
sectorial que fomenta a utilização da seca-
gem por radiação, em diversas indústrias.
No caso concreto da impressão de embala-
gens, a RadTech desempenha um papel
importante de promoção e divulgação das
últimas tecnologias.

A associação está comprometida com to-
da a cadeia de distribuição da impressão de
embalagens, desde os fornecedores de
matérias-primas das tintas até às marcas e
retalhistas que utilizam as tintas. A RadTech
Europe promoveu, em junho, um seminário
pan-europeu sobre embalagens alimenta-

res, integrado no seu plano contínuo de co-
municação formal e informal. 

INICIATIVAS REGULADORAS

Ao longo do tempo, têm sido desenvolvi-
dos numerosos projetos para melhorar o
rendimento das tintas UV nas embalagens
de alimentos, garantindo a sua idoneidade.
Marcas como a Nestlé, por exemplo, cria-
ram os seus próprios padrões de produção
de embalagens alimentares. A segurança
alimentar tem sido o móbil de diversas ini-
ciativas reguladoras europeias que preten-
dem estabelecer um marco normativo para
a utilização de tintas nas embalagens de
alimentos. A RadTech Europe e outras as-
sociações do sector, nomeadamente a fe-
deração de fabricantes europeus de tintas
de impressão EuPIA e o conselho europeu
da indústria química CEFIC, têm vindo a
colaborar ativamente com as autoridades
da UE com vista a aumentar os padrões de
segurança. 

Embora não exista uma legislação euro-
peia que regule especificamente o uso de
tintas de impressão nas embalagens ali-
mentares, as boas práticas de fabrico de
materiais para a produção e embalagem de
alimentos - nomeadamente tintas - estão
associadas à norma (CE) n.º 1935/2004,
segundo a qual qualquer material ou objeto
destinado a entrar em  contacto com ali-
mentos deve ser suficientemente inerte pa-

ra evitar que ocorra a transferência de
substâncias para os alimentos em quanti-
dades suficientes que coloquem em perigo
a saúde humana, ou que causem uma alte-
ração inaceitável da composição dos pro-
dutos alimentícios ou uma alteração das
suas características organoléticas.

Por outro lado, a norma suíça (Swiss Or-
dinance) sobre materiais ou objetos desti-
nados a entrar em contacto com alimentos
(que pode ser considerada um standard do
sector) estabelece uma lista de substân-
cias permitidas, apresentando limites sobre
a quantidade de transferência autorizada,
que se vai sendo atualizada à medida que
se descobrem novos dados. Neste sentido,
a Alemanha está também a preparar o seu
próprio regulamento. 

Os membros da RadTech Europe pre-
tendem estabelecer os mais rigorosos limi-
tes possíveis à migração das matérias pri-
mas e, juntamente com a EuPIA e a CEFIC
UVEB Sector Group, desempenharam um
papel fundamental no desenvolvimento do
sistema, encontrando-se a trabalhar, atual-
mente, em várias outras substâncias, in-
cluindo vários fotoiniciadores genéricos. 

INOVAÇÃO NAS TINTAS

A EuPIA desenvolveu diretrizes relacio-
nadas com a seleção de matérias-primas
para a produção de tintas de embalagens
alimentares, tidas como standards do sec-
tor. Os membros desta associação forne-
cem uma declaração de composição aos
elementos da cadeia de fornecimento da
impressão e embalagem de alimentos, que
assegura que as tintas fornecidas são ade-
quadas. Os impressores são ainda incenti-
vados a realizar os seus próprios testes de
migração, adaptados ao tipo de impressão
que utilizam, com vista a promover o au-
mento da segurança. A indústria, por sua
vez, não pára de inovar, apresentando tin-
tas de cura por radiação que garantem um
menor grau de migração. 

Segurança alimentar e tinta de cura UV

David Helsby

Presidente da RadTech
Europe

No decorrer do  9º Congresso Anual
Latino-Americano de Celulose e Papel
da RISI, que decorreu em agosto, no
Brasil, foram divulgados os dados relati-
vos às indústrias de embalagens e grá-
fica, que apresentam resultados relati-
vamente contrastantes. A nível mundial,
as previsões apontam para que o sector
da embalagem cresça até 3,5% ao ano,
fruto em grande parte do desempenho
da China, cujo mercado cresceu 27%,

comprovando que o mercado asiático
se mantém saudável. A América Latina
conta, porém, com a vantagem de ter
custos de produção para embalagens
mais baixos, comparativamente aos va-
lores da Europa e da própria Ásia. Os
Estados Unidos, por sua vez, não têm
concorrência no sector de embalagens
para líquidos. 

No entanto, a indústria gráfica, a nível
mundial, apresenta uma tendência de

queda, apesar do valor registado em
aquisições de novas máquinas e equipa-
mentos ter atingido o valor de um bilião
de dólares, não se prevendo qualquer
crescimento nos próximos tempos. O
consumo de papel jornal, por exemplo,
registou uma queda de 40 para 30
milhões de toneladas. No entanto,
também se verificam situações diferen-
tes, dependendo da localização geográfi-
ca. Enquanto que o mercado sofreu uma

redução de 3% na América do Norte e
3,5% na Europa, na América Latina re-
gistou-se um crescimento de 0,7%, e na
Ásia de 3,9%, embora as previsões
apontem para que os valores se venham
a contrair.

Ainda assim, no Brasil, a indústria de
embalagem apresentou um recuo de 0,6%
do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo
trimestre, segundo anunciou a Associação
Brasileira de Embalagem (Abre).

Sector da Embalagem contraria tendência 
da indústria gráfica e mantém crescimento 
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O
atelier neerlandês Dus Architects
está a desenvolver, na capital ho-
landesa de Amesterdão, uma ha-

bitação impressa em 3D, para a qual utili-
za uma impressora com um tamanho 10
vezes superior ao dos equipamentos tra-
dicionais, denominada KamerMaker.

O mater ia l  ut i l izado para a im-
pressão da casa consiste numa mistu-
ra de bioplástico, que contém 75 por
cento de óleo vegetal, com microfi-
bras. A casa é montada por peças im-
pressas pela máquina, que entretanto
foi colocada no local da construção,
próximo de um dos canais de Ames-
terdão. A KamerMaker consegue im-
primir pequenas salas, arquitectura
portátil ou temporária e estruturas. À
semelhança de outras impressoras 3D
que trabalham com plástico, recorre ao
processo de extrusão, ou expulsão, de
material derretido, camada a camada.
O plástico é depois endurecido e fundi-
do numa estrutura sólida. Espera-se

que o processo de construção dure al-
guns anos, uma vez que se trata de um
projecto experimental.

Um dos aspectos de construção que
está a ser testado é a possibilidade de
reduzir o lixo e o desperdício produzido
no processo de construção. O bioplásti-
co utilizado como material é produzido a
partir de sementes de plantas, o que per-
mite que caso a peça fique mal impres-
sa, possa ser desconstruída e o material
reaproveitado. Além do bioplástico, os
arquitectos estão ainda a ponderar a uti-

lização de outros materiais, como um lí-
quido à base de madeira que solidifica

ou produtos biodegradáveis que podem
ser utilizados como estruturas temporá-
rias podendo posteriormente serem rea-
proveitados. "A construção civil é uma
das mais poluentes e ineficientes indús-
trias que existem. Com a impressão 3D
há zero de desperdício, redução dos
custos de transporte e tudo pode ser de-
rretido e reciclado. Isso poderia revolu-
cionar a maneira como fazemos as cida-
des", referiu Hedwig Heinsman, da DUS,
sublinhando as vantagens desta técnica,
caso possa vir a ser utilizada no futuro. 

Um café localizado no centro de Barce-
lona oferece aos clientes a possibilidade
de criar os seus próprios objetos através
da utilização de impressoras 3D, enquan-
to bebem um café ou desfrutam de um
momento de convívio com amigos.

O café, que abriu em março deste ano,
está localizado no coração da cidade,
próximo da Praça da Catalunha, e torna
acessível, a qualquer curioso ou entu-
siasta da impressão 3D, aceder e experi-
mentar a tecnologia do momento, por 36
euros para 45 minutos de utilização da
máquina. O preço do serviço depende
dos minutos necessários para criar o de-

sign, imprimir e, se necessário, utilizar a
cortadora a laser, incluindo o material. O
cliente pode também trazer o design já
preparado para impressão imediata.

O conceito FabCafe nasceu da produ-
tora japonesa Loftwork que, em janeiro
de 2012, abriu o primeiro espaço deste
género no bairro de Shibuya, em Tóquio,
Japão, e no ano seguinte em Taiwan.

O FabCafe Barcelona foi o primeiro
espaço do género a abrir em Espanha,
ao qual já se seguiu um outro, também
localizado na província de Barcelona. A
empresa pretende assim "promover o
uso criativo das impressoras 3D". 

Esta iniciativa permite que os clientes
possam imprimir os seus próprios obje-
tos, desde uma réplica 3D do seu rosto a
logotipos personalizados, entre um vas-
to leque de possibilidades, contando
com o apoio de um "Fabboy" e de uma
"Fabgirl", caso tenham dificuldade em
operar os equipamentos. O café promove
ainda workshops e ações sobre im-
pressão 3D.

Em Berlim, na Alemanha, também é
possível encontrar este serviço, embora

através de uma outra empresa, no café
DimensionAlley, uma fusão entre um café
e loja de impressão 3D. Aberta desde de-
zembro do ano passado, esta empresa
familiar tornou-se no primeiro café de im-
pressão 3D de Berlim. O DimensionAlley
oferece serviço especializado e suporte
para impressão 3D, para além do serviço
de café e pastelaria. A empresa promove
também workshops e visitas de estudo,
com o objetivo de apresentar a impressão
3D à geração mais jovem.

A impressora 3D portuguesa BeeTheFirst
foi recentemente premiada no 3D Printshow,
um dos maiores eventos mundiais dedicados
à impressão 3D, que decorreu em Londres no
início de Setembro.

A BeeTheFirst ganhou os prémios Best
Consumer Printer e Best Prosumer Printer no

evento, no âmbito de uma votação pública
que decorreu online. A marca portuguesa
pretende facilitar o acesso da tecnologia de
impressão 3D ao mercado, (ver La Prensa
nº13) e está a levar a cabo várias medidas
nesse sentido, nomeadamente a criação de
uma rede de pontos de impressão 3D em lo-

jas de tecnologia ou de impressões tradicio-
nais (BeePoint - 3D Print Service), possibilitar
o equipamento de escolas nacionais com im-
pressoras 3D (Bee in schools), e a criação de
uma rede de venda direta, onde vendedores
especializados demonstram pessoalmente as
máquinas a potencias interessados. 

Impressora 3D portuguesa recebe prémio internacional

Primeira casa impressa em 3D está a ser construída em Amesterdão

Imprimir objetos em 3D enquanto se toma um café é possível, em Espanha,
no FabCafe, um espaço que pretende facilitar o acesso a uma tecnologia
ainda pouco utilizada pelo cidadão comum.

Café oferece serviço de impressão 3D
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A Epson lançou uma nova gama de
impressoras SureColor SC-T de grande
formato, de alta velocidade e 4 cores
projetada para uma ampla variedade
de aplicações gráficas.

A nova gama SureColor SC-T, com
alimentação de bobina, inclui nove mo-
delos que oferecem uma grande varie-
dade de larguras, produtividade e digitalização. Os novos
modelos de alta velocidade SureColor SC-T7200 de 44
polegadas, SC-T5200 de 36 polegadas e SC-T3200 de 24
polegadas incluem uma série de melhorias projetadas pa-

ra otimizar o desempenho em ambien-
tes de produção de alta atividade, no-
meadamente, dependendo dos mode-
los, rolos de papel duplos com carga de
papel e mudança automática de rolos,
scanner para imagens a cores, de 36
polegadas, processamento ultrarrápido
de imagens, disco duro opcional de

320 GB de disco rígido para spool de impressão e ligação
de rede segura, e combinação das tintas pigmentadas Ul-
traChrome XD da Epson de quatro cores com cabeças de
impressão permanentes PrecisionCore TFP.

Primeira Inca Onset Q40i
na Europa 

A Fujifilm anunciou que a empresa polaca Quad Gráficos
foi a primeira a instalar a Inca Onset Q40i na Europa. A fabri-
cante lançou o equipamento o ano passado, especialmente
direcionado para aplicações críticas de impressão, tais como
telas retroiluminadas para cosméticos, moda, entre outras.
As tintas Fujifilm proporcionam uma boa aderência e repro-
dução de cor, que se somam à combinação de velocidade e
qualidade.

A Onset R40i oferece  velocidade (até 400 m2/hora) com
qualidade (resolução máxima de 1.200 dpi no trabalho final)
para gráficas que produzem tanto trabalhos rápidos para vi-
sualização à distância, como trabalhos de elevada qualidade.
Está disponível com várias opções de cor (CMYK, Lm, Lc e
branco) permitindo a expansão da plataforma de tintas, e ca-
beças de impressão com uma configuração de 4, 5, 6 ou 7
cores (até 8 canais de tinta, 2 para tinta branca).

A
Roland DG anunciou uma nova atualização para o
equipamento VersaUV LEJ-640, uma impressora híbri-
da com tecnologia a jato de tinta UV. Além de CMYK, a

VersaUV-640 inclui tinta branca e verniz, permitindo apli-
cações numa série de suportes rígidos até 13mm e flexíveis
até 1 mm de espessu-
ra, incluindo substra-
tos transparentes e
translúcidos, produ-
tos para PDVs, comu-
nicação visual, deco-
ração, vitrinas e apli-
cação de camadas
de verniz e texturas
personalizadas para
acabamentos espe-
ciais e efeitos de rele-
vo.

Com uma largura
de impressão até 64
polegadas (1,62 m), o
equipamento conta
com uma resolução

até 1440x1440 dpi e está disponível em três configurações:
CMYK + Branco + Verniz, CMYK + Duplo Branco e CMYK +
Duplo Verniz. Comercializada com a nova atualização desde
o final de julho, os profissionais que adquirirem a LEJ-640
poderão contar com uma nova velocidade de impressão,

além de todas as ca-
racterísticas do equi-
pamento. A atuali-
zação está também
disponível no website
da Roland e garante
maior qualidade de
impressão, redução
do consumo de tinta,
que pode atingir os
40% com as tintas
CMYK e 2% com uso
da tinta branca, além
de maior velocidade
de impressão até
10m²/h, com a nova
resolução de 540 x
720 dpi.

Primeiras impressoras
JV300 da Mimaki iniciam
operação no Reino Unido

Após o lançamento europeu na FESPA, durante o
verão, teve início a distribuição das primeiras Mimaki
JV300 no Reino Unido. A mais recente geração de impres-
sora de sinalização contou com boa receção no mercado e
teve uma forte resposta da rede de revendedores pela Rei-
no Unido, apoiada pelo primeiro lote de impressoras total-
mente pré-vendido, segundo anunciou a fabricante. Com
uma velocidade máxima de até 105 m2, a JV300 está dis-
ponível em larguras de impressão de 1,3 m e 1,6 m. 

Durante a feira C! Print, que vai decorrer de 7 a 9 de outubro em
Madrid, a Roland vai apresentar, entre muitos outros equipamentos,
a nova impressora VersaEXPRESS RF-640, de 64 polegadas, de-
senhada para produção de alta velocidade e qualidade superior de
impressão. A RF-640 imprime até 48,5m2/h, sendo adequada para a
produção de banners. Um sistema de alimentação redesenhado su-
porta a produção em volume e alta velocidade, e dois eixos rígidos
seguram a estabilidade dos rolos na sua posição, para uma alimen-
tação confiável e precisa dos suportes de impressão. A tinta eco sol-
vente e amiga do ambiente não tem compostos de níquel, fornece
uma excelente durabilidade ao ar livre, a longo prazo, e é relativa-
mente livre de odor. Conta ainda com uma vasta gama de meios de
impressão, permitindo uma ampla gama de aplicações, nomeada-
mente sinalização para o exterior e cartazes para o interior.

Roland DG lança atualização mundial da LEJ-640

VersaEXPRESS RF-640 na C!Print

Madrid recebe C!Print
De 7 a 9 de outubro, o Pavilhão de Cristal da Casa de

Campo, em Madrid, vai receber a primeira edição do Salão
C!Print Madrid, que se assume como um ponto de encontro
dos profissionais da comunicação visual e de empresas inte-
ressadas em novas técnicas, especialmente digitais. 

Durante o evento vão decorrer diversos encontros e
workshops, entre os quais "O que espera o cliente de um for-
necedor de impressão?", "Financiamento de projetos: desa-
fios e opções", "Como reagir à web-to-print?" e "Transferên-
cia térmica: uma oportunidade de diferenciação", entre mui-
tas outras iniciativas.

Digidelta marca presença
A Digidelta anunciou que irá marcar presença na C!Print

Madrid. Durante o evento, a empresa portuguesa vai promo-
ver demonstrações técnicas de novos produtos e aplicações
impressas e personalizadas (Decal). A Digidelta, que fará
também parte do projeto NOVA, vai dar destaque a alguns
equipamentos de impressão digital (Mimaki) e painéis LED
(NetScreen), prometendo surpreender o mercado e os visi-
tante do evento dedicado a profissionais da indústria da co-
municação visual.

A Digidelta é um fabricante e integrador de sistemas com
soluções de alto valor acrescentado para os mercados de Im-
pressão Digital, Exibição, Etiquetagem e Comunicação Vi-
sual.

C!Print 

Epson lança novas impressoras de grande formato 
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A HP anunciou a ampliação da tecnolo-
gia PageWide, baseada em jato de tinta,
para a impressão de gran-
de formato, que garante
impressão de alta qualida-
de, a velocidades maiores e
com custos menores. 

Com esta tecnologia, que
consiste em mais de 200 mil bi-
cos numa barra de impressão estática,
que abrange toda a largura da página, os

utilizadores podem produzir uma ampla
variedade de impressões a preto e branco

e a cores, incluindo mapas
e cartazes. A tecnologia
HP PageWide é direciona-

da ao mercado das impresso-
ras de produção, avaliado em
1.300 milhões de dólares e
atualmente dominado por im-

pressoras monocromáticas com diodo
emissor de luz LED. 

Software ONYX
Textile Edition

A ONYX Graphics apresen-
tou o software ONYX Textile
Edition, especialmente dirigido
ao mercado de impressão em
produtos têxteis de grande for-
mato, que inclui aplicações es-
pecíficas para os pacotes
ONYX RIPCenter, ONYX Pos-
terShop e ONYX Production-
House, bem como funcionali-
dades dirigidas a produtos têx-
teis, que garantem economia
de tempo e redução de des-
perdícios.

Nova gama de impressoras de grande
formato RICOH Pro L4100

A Ricoh lançou a gama de impressoras de tinta látex
e grande formato, RICOH Pro L4100. A nova série de
impressoras roll-to-roll conta com uma amplitude de
130 ou 160 polegadas e suporta até sete cores, em di-
ferentes configurações. Além do CMYK, tem ainda dis-
poníveis tintas em laranja, verde e branco. As RICOH
Pro L4160 e L4130 oferecem alta produtividade e qua-
lidade de impressão, fruto de inovações tecnológicas,
nomeadamente cabeças piezoelétricas da fabricante.
Graças à utilização de tinta látex aquosa e à capacida-
de de operar com baixo consumo de energia, estes equipamentos contribuem ainda para
a redução do impacto ambiental do processo de impressão. Permitem também a utilização
de uma extensa gama de substratos, nomeadamente PVC, lona, papel sintético, papel re-
vestido, papel não revestido, filme e têxteis, entre outros.

A Sugart, especializa-
da na produção e emba-
lagem de produtos de
confeitaria, apostou re-
centemente na Mimaki
UJF-3042FX, um equipamento que pode
imprimir em praticamente qualquer tipo
de suportes até 300 x 420 mm, com uma
espessura máxima de 5 cm. Com a UJF-
3042FX, a Sugart pode imprimir peque-
nas tiragens, ou mesmo individuais, e ti-
rar proveito da impressão de dados variá-
veis, uma função imprescindível para a
empresa, que lhe permite fornecer so-
luções personalizadas e criativas.

Entre outras vanta-
gens, a impressora per-
mite otimizar o fluxo de
trabalho, resultando em
economia de tempo e re-

dução de custos operacionais. Conta
com função automática de primário, evi-
tando o tratamento manual da superfície.
Dotada de tecnologia de cura LED, com-
LEDs UV, que garante maior duração e
consome menos energia do que a con-
vencional, conta ainda com uma função
de recuperação do injetor, reduzindo o
tempo de potencial inatividade, em caso
de paragem por motivos de manutenção.

Sugart aposta numa impressão mais doce

Xanté aposta em códigos de
barras avançados 

A Xanté anunciou a possibilidade de produção de có-
digo de barras avançados nos sistemas Excelagraphix
EG4200 e Impressia. As novas capacidades dos códi-
gos de barras incluem os tipos 128B, 128C, Code 39,
Code 93, Codabar, EAN e interpolados 2 de 5, para apli-
cações de embalagem ou etiquetagem de produtos, co-
brindo mais de 99% das necessidades de códigos de
barras em todo o mundo. O  iQueue 9 Ultimate Prepress
Workflow trabalha conjuntamente com estes sistemas
de impressão para permitir ao utilizador criar códigos de
barras a partir de dados fixos, dados variáveis ou nu-
meração sequencial e pode gerar códigos de barras de
qualquer tamanho, cor ou orientação. 

www.xante.com

Nova tecnologia de grande formato PageWide 
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A PrintHouseService, membro do Grupo KBA, substi-
tuiu os suportes dos cilindros, em seis unidades de im-
pressão de uma rotativa Colorman do grupo Styria em
Graz e St. Veit, na Áustria. 

A empresa tinha como missão substituir os suportes
afetados num prazo que abrangia desde um domingo de
manhã até a tarde da sexta-feira seguinte. Neste período,
nove cilindros foram desmontados, transportados Würz-
burg, reparados, e novamente enviados para Áustria, re-
montados e ajustados. Posteriormente cada um dos cilin-
dros foi testado.

A Styria, que conta com gráficas de impressão de jor-
nais em Graz e St. Veit, na Áustria e Zagreb, na Croácia, é
uma subsidiária do Grupo Styria, fundado em 1869, um

dos principais grupos de meios de comunicação na Áus-
tria, Croácia e Eslovénia. Publica nove jornais diários (in-
cluindo o "Kleine Zeitung"), mais de 20 títulos semanais e
60 revistas.

Aller Tryk recebe
Lithoman de 48
páginas a contrafibra  

A empresa dinamarquesa Aller Tryk, em Taastrup,
adquiriu a segundo Lithoman da manroland web sys-
tems, que vai juntar a uma Lithoman que se encontra
em produção desde 2010. 

A Aller Holding é a maior editora de revistas e se-
manários na região nórdica, com uma circulação se-
manal de cerca de  3,2 milhões de exemplares. A em-
presa de serviços de impressão pertence à editora, cu-
ja história remonta a 1873.

Sistema de controlo
de registo de corte da
manroland

A Weiss Druck adquiriu um sistema de controlo
dinâmico de registo de corte da manroland web sys-
tems, cuja instalação irá decorrer numa rotativa Litho-
man. 

A Weiss Druck é a empresa mãe de um grupo com
mais de 30 subempresas, com 1.200 funcionários em
toda a Alemanha, que oferece resposta à procura de
serviços de impressão, produtos impressos e serviços
para os media. Conta com oito rotativas comerciais, oi-
to de imprensa e vários equipamentos planos e de im-
pressão digital.

Desde maio deste ano que uma KBA Corti-
na, dotada com duas unidades de verniz, está
a produzir o jornal alemão "Trierischer Volks-
freund", suplementos, revistas e outros pro-
dutos impressos. A possibilidade de acaba-
mento in-line com revestimento à base de
água no equipamento de impressão coldset
abre o caminho para a produção de produtos
de impressão com qualidade. Esta é a 20ª

KBA cortina instalada no mercado. O “Trie-
rischer Volksfreund” tem uma circulação
diária de cerca de 100 mil exemplares, com
doze edições regionais. 

A KBA Cortina de largura dupla apresen-
ta uma velocidade de saída de 85 mil exem-
plares por hora e tem a capacidade de im-
primir com verniz até 64 páginas tabloide a
cores. 

Kodak realiza evento para demonstrar
tecnologia de rotativa digital inkjet

Numa parceria com a gráfica norte-americana Bang
Printing, a Kodak promoveu um evento para demonstrar
ao mercado a primeira instalação do sistema Kodak Stre-
am Inkjet naquela região. Durante o evento que decorreu
na gráfica, localizada no Minnesota, foi possível assistir ao
sistema de impressão inkjet Kodak a operar conjuntamen-
te com uma rotativa digital TimsonT-Press e com o siste-

ma de acabamento Kolbus, para produção de livros, impri-
mindo imagens de alta qualidade a uma lineatura de 175
lpi e velocidade de 650 páginas/minuto. A fabricante pre-
tendeu, com esta iniciativa, demonstrar como esta combi-
nação pode otimizar a produção no segmento editorial
sem sacrificar a qualidade, e fez parte do 13º Work-shop
Anual, que decorreu nos dias 27 e 28 de agosto.

PrintHouseServiceen substitui apoios 
dos cilindros de uma Colorman

Impressão sem água e acabamento com verniz 

D
otados com as últimas inovações
nos sistemas de transporte, se-
cagem e impressão, juntamente
com uma tecnologia avançada

de gestão, as máquinas Kodak Prosper
6000 são dirigidas à impressão de livros,
comercial e imprensa, e impressão basea-
da em dados, nomeadamente direct mai-
ling, entre outras aplicações. Funcionam
com um Sistema de Impressão Inteligente
(IPS) que monitoriza, avalia e ajusta as
operações de forma constante para ga-
rantir um resultado de qualidade, permitin-
do a monitorização e correção do registo

de cor, proporcionando um melhor desem-
penho. 

O sistema de impressão funciona com
uma nova fórmula de tintas nanotecnológi-
cas da Kodak que oferece uma maior ga-

ma de cores e uma qualidade de im-
pressão que compete com o resultado do
offset, numa ampla variedade de papéis
estucados, não estucados ou acetinados. 

A Kodak Prosper 6000 está disponível

nos modelos Prosper 6000 C, ideal para
impressões comerciais que requerem vá-
rias camadas de tinta, e Prosper 6000P,
desenvolvido especialmente para apli-
cações editoriais como livros e jornais que
utilizam normalmente um papel de menor
gramagem e um nível baixo-médio de ca-
mada de tinta. Em termos de produtivida-
de, ambos os modelos foram desenhados
para imprimir à velocidade de 200 me-
tros/minuto ou 300 metros/minuto, respeti-
vamente, em papéis mate e não estucado,
atingindo um ciclo mensal de 90 milhões
de páginas A4. 

Kodak Prosper 6000 dotada com as mais recentes inovações

A GMG, fornecedora de soluções de software para gestão de cores e
provas de alta qualidade, lançou o GMG ColorServer 4.9, uma nova
versão do seu premiado software de conversão automática de cores com
um novo leque de funcionalidades. O GMG ColorServer automatiza a
normalização de cores de arquivos PDF, proporcionando conversões
precisas de CMYK para CMYK, RGB para RGB, RGB para CMYK, CMYK
para RGB e de cores especiais para CMYK, preservando a integridade do

canal de tinta preta. O novo produto apresenta-se como um modelo de
gestão de cores simplificado e padronizado, que garante impressões con-
sistentes entre diferentes processos e substratos de impressão. 

Uma das novidades do Colorserver 4.9 é o suporte a arquivos PDF vol-
tados para a impressão de dados variáveis PDF/VT-1. Possibilita ainda
conversões de CMYK para RGB e  integra os perfis mais recentes da IDE-
Alliance.

GMG lança
ColorServer
4.9



Companhia Web site
ANASISCOR. www.anasiscor.pt
ANTALIS PORTUGAL www.antalis.pt
AUTO GRAFICA www.auto-grafica.pt
AZEVEDO & ALBUQUERQUE
www.azevedoealbuquerque.com
CANON PORTUGAL www.canon.pt
CARLOS GOMES www.carlosrgomes.com
ELOI FERREIRA www.eloiferreira.pt
EMETRÊS www.emetres.pt
FAMAG www.famag.pt
FEDRIGONI Portugal www.fedrigoni.es
FORMATO LP www.lpereira.pt
FUJIFILM Portugal www.fujifilm.pt
GRAFODINÂMICA www.grafodinamica.pt 
GRAFOPEL www.grafopel.pt
IBEROPRENSA www.iberoprensa.net
IMPRESSIVE WORLD www.impressive-world.pt

Companhia Web site
INDUQUÍMICA www.induquimica.pt
ISOGRAPH www.isographsl.com
KONICA MINOLTA www.konicaminolta.pt
KYOPRINT www.kyoprint.pt
LACOR www.lacor.com
LUSOROL www.lusorol.pt
MAGCOP www.magcop-porto.pt
MANROLAND IBERICA S. www.manroland.pt
MARTIN WESTLAND www.martinwestland.com
NUNO PEREIRA www.toners-e-tinteiros.com
OKI SYSTEMS IBERICA www.oki.pt
PAPEL DO PRADO www.papeldoprado.com
PORTUCEL SOPORCEL www.portucelsoporcel.com
RHPRO www.rhpro.pt
RICOH PORTUGAL www.ricoh.pt
TORRASPAPEL www.torraspapel.com
XEROX PORTUGAL www.xerox.com
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Qualidades Westland para todos 
os sistemas de impressao.

A nossa equipa oferece 
aconselhamento técnico para 
alcançar a melhor 
solucao para o seu negócio.

Ampla gama de consumíveis:

Telefone: 916 478 524 
jorge@martinwestland.com

TEMOS o CONHECIMENTO
apRESENTAMOS A soluçao 
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P
ara apoiar os seus clientes no
compromisso com uma ativida-
de mais ecológica e amiga do
ambiente, a Antalis oferece um

conjunto de serviços e ferramentas de
apoio ao desenvolvimento sustentável,
que ajudam a entender os diferentes
certificados e normas ambientais, bem
como o potencial impacto ambiental do
papel escolhido. Oferece ainda uma am-
pla gama de produtos ecorresponsá-
veis, que cumprem com as mais estritas
credenciais ambientais. 

Entre as várias medidas, a frabricante
desenvolveu o Green Star System, um
sistema que classifica cada papel de 0 a
5 estrelas, com base no seu desempe-
nho ambiental, segundo os dois princi-

pais impactos ambientais do papel no
seu ciclo de vida: a origem da fibra e do
processo de fabrico.

Para que um produto seja ecorres-
ponsável do ponto de vista de origem
das fibras, a pasta com que é fabricado
deve estar certificada com FSC ou
PEFC ou deve conter, pelo menos, 50%
de fibras recicladas pós-consumo, man-
tendo as restante em linha com os
padrões do FSC e PEFC. De acordo
com o segundo critério, para que um
produto se possa definir como ambien-
talmente responsável, a fábrica onde se
produz a pasta deve ter a certificação
ISO 14001 ou o papel deve apresentar a
etiqueta ecológica europeia (baseada
no ciclo de vida do papel). 

Consumidores são fiéis à
certificação ambiental

Um estudo internacional do FSC (Forest Stewardship Council) sobre os hábitos de
consumo, realizado pela GfK em 11 países, com uma amostra de nove mil pessoas mos-
tra que a maioria dos consumidores europeus têm uma elevada preocupação com a po-
luição ambiental (84% dos entrevistados) e com as alterações climáticas (82% dos en-
trevistados), e acreditam que através das suas decisões de compra podem influenciar o
comportamento das empresas. Cerca de 80% dos consumidores acreditam que as em-
presas devem ter um papel fundamental na resolução dos problemas ambientais.

Estes consumidores são menos propensos a trocar de marca quando os produtos são
fabricados de forma responsável. Cerca de 50% dos inquiridos confia plenamente nas
marcas de certificação que constam na embalagem dos produtos, mas apenas cerca de
20%  confia na publicidade das marcas. Desta forma, a rotulagem dos produtos com FSC
cria um sentimento positivo para as marcas que apresentam este selo. 

Na sequência da sua preocupação com a poluição e a mudança climática, os consu-
midores optam pelo consumo ecológico, existindo uma tendência de compra de produtos
verdes se o consumidor perceber o benefício direto. A nível mundial, a maioria dos con-
sumidores acredita que as suas compras podem fazer a diferença e uma grande per-
centagem afirmou que pretende aumentar as suas despesas em produtos ambiental-
mente responsáveis ainda ao longo deste ano. A maioria dos consumidores está dispos-
ta a pagar mais por estes produtos e mostra-se menos propensa a mudar de uma marca
verde para uma marca que não o é. 

Pode consultar online os resultados desta pesquisa em
http://ic.fsc.org/download.consumer-research2013.1425.htm

Fedrigoni Top
Award 2015

O  Fedrigoni Top Award
2015 pretende premiar os
projetos mais prestigiados de
todo o mundo que utilizam
papel Fedrigoni como supor-
te das melhores técnicas de
impressão em sistema offset
e sistema digital. O júri é
composto por um painel in-
ternacional de peritos nas
áreas de design e comuni-
cação que irá avaliar os tra-
balhos repartidos em cinco
categorias: Edição, Manual
de Identidade Visual, Etique-
tas, Packaging e Impressão
digital em HP Indigo. Os ven-
cedores serão apresentados
em março de 2015.

Delipapier investe
em nova unidade 

A fabricante francesa de tissue
Delipapier anunciou a intenção
de encerrar a fábrica de Buxeuil,
em França, e transferir as linhas e
75 funcionários para um novo es-
paço que se encontra em cons-
trução e que ficará pronto até ao
início de 2015. O projeto consiste
na construção da própria linha de
tissue que terá uma capacidade
de produção de cerca de 60 mil
toneladas por ano, frente à atual
capacidade de 20 mil toneladas
por ano. 

Visual book para
criações de luxo

O novo Visual Book de Fedrigoni, Savi-
le Row, é um catálogo com um acentuado
caráter tátil e sensorial, que reúne papéis
exclusivos com efeito de tecido, em ho-
menagem à famosa rua de Londres e aos
seus alfaiates de renome internacional,
segundo anunciou a fabricante. 

Os três tipos de papel (liso, com riscas
ou tweed) são compostos por 60% de
polpa ECF (livre de cloro elementar),
20%  de fibra de algodão e 20%  de fi-
bras têxteis naturais. Todos possuem
certificação FSC (pelo Conselho de
Gestão Florestal).

Atualmente, o sector gráfico está a apostar
fortemente na certificação florestal PEFC co-
mo uma ferramenta adequada para dar res-
posta à procura, cada vez mais exigente por
parte dos clientes, de garantias de sustentabi-
lidade nos produtos impressos. A certificação
PEFC, da Cadeia de Custódia, permite a inte-
gração com outros sistemas de gestão meio-
ambiental e de qualidade, proporcionando va-
lor acrescentado à atividade das empresas de
impressão, jornais, embalagem, entre outras,
distinguindo-as da concorrência e contribuin-
do para um melhor acesso a novos mercados.

Apresentar esta certificação em publi-
cações, catálogos, revistas, websites ou políti-
cas de RSE é a melhor resposta ao cada vez
maior número de clientes - empresas, insti-
tuições e particulares - que exigem produtos
florestais oriundos de fontes certificadas. 

A certificação florestal é, por isso, funda-
mental para evitar riscos na compra de maté-
rias-primas provenientes de florestas, uma
vez que o selo PEFC garante a origem sus-
tentável e legal das mesmas, bem como a sua
a rastreabilidade. 

Além disso, os governos europeus, seguin-
do as orientações da União Europeia em maté-
ria de rotulagem, estão também a dar priorida-
de à aquisição de produtos certificados.

O SELO PEFC COMO UMA FERRAMENTA

DE MARKETING E COMUNICAÇÃO

Cada vez mais, os consumidores esperam
que os materiais utilizados nos produtos que

compram tenham um impacto mínimo sobre o
meio ambiente, e os selos são uma forma cla-
ra que as empresas têm para tornar visível o
seu compromisso com um fornecimento res-
ponsável. Exibir o selo PEFC em publicações
e produtos mostra que a matéria-prima utiliza-
da provém de fontes bem geridas. Isto é cada
vez mais importante, uma vez que os consu-
midores estão muito conscientes do impacto
das suas decisões de compra e têm cada vez
mais consideração pelos selos ambientais.

O selo PEFC gera confiança no consumi-
dor, é um factor diferenciador perante a con-
corrência, e advém da maior fonte global de
produtos florestais sustentáveis, contando
com uma grande variedade e disponibilidade
de matérias-primas. 

Muitas empresas privadas já incorporam
planos que integram aspetos ambientais e so-
ciais nos seus critérios de seleção de fornece-
dores de serviços e produtos. Para cumprir as
suas políticas de RSE, é exigido aos fornece-
dores que os produtos florestais tenham uma
origem conhecida e uma garantia de legalida-
de e sustentabilidade. Através da intervenção
de uma terceira parte independente, o PEFC
verifica a cadeia de custódia e garante a ori-
gem e rastreabilidade da madeira e dos pro-
dutos florestais. Os produtos certificados pelo
PEFC permitem aos consumidores ter con-
fiança de que são provenientes de florestas
geridos de forma responsável, cumprindo ri-
gorosos critérios ambientais, sociais e econó-
micos.

Selo PEFC, garantia de
sustentabilidade nas publicações

Papéis ecorresponsáveis 






