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D
e 22 a 24 de outubro, o Instituto Superior de Edu-
cação e Ciências (ISEC) acolheu a terceira
edição da CIDAG - Conferência Internacional em
Design e Artes Gráficas, um evento organizado

em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar (IPT). 
O evento contou com cerca de 180 participações, com

elevada participação internacional, com destaque para o
Brasil, seguido pela Espanha, Hungria e Reino Unido.
Destacaram-se ainda três grandes nomes na área do de-
sign, o espanhol Javier Mariscal, vencedor do Prémio Na-
cional Espanhol de Desenho pela sua carreira, a brasilei-
ra Edna Lima, e o americano David Carson, considerado
o designer mais influente da atualidade.

Sob o tema Do It Yourself, esta edição pretendeu des-
tacar a tendência das empresas da atualidade para utili-
zar os seus próprios mecanismos de comunicar a ima-
gem, em vez de contratarem uma empresa de design ou
de comunicação.

A CIDAG realiza-se desde 2010, tendo surgido da ne-
cessidade verificada pelo ISEC de criar, em Portugal, um
ambiente de partilha de experiências e informação, com
colegas internacionais das áreas do design e artes gráfi-
cas. Realiza-se de dois em dois anos e a localização tem
alternado entre o ISEC e o Politécnico de Tomar. No pri-
meiro dia estiveram presentes, nas apresentações princi-
pais Javier Mariscal, Orador Convidado, Pablo Ferrin, da
Esko, Edna Lima e Rafael Pozo também como oradores
convidados. O segundo dia contou com Markus Heering,
da Printing and Paper Technology Association e o último
dia contou com as presenças de David Carson, Fernando
Moreira Silva e Heitor Alvelos. O evento englobou ainda
conferências plenárias, comunicações orais e em poster. 

Também durante o evento, decorreu o lançamento da
edição 4 da revista i.E, produzida pelos alunos de Design
e Tecnologia das Artes Gráficas do Instituto Politécnico
de Tomar.

Barcelos recebe a 5.º edição do Encontro de Tipografia, de 28 a 29 de novembro,
sob o tema "Ubíqua", um evento que pretende “incitar à reflexão sobre a tipografia que
existe em todos ou em praticamente todos os lugares, nos seus variados contextos e
aplicações".

A lista de convidados conta com nomes como Gerry Leonidas, Peter Bil'ak e Dave
Crossland, profissionais conceituados nesta área. O 5.º Encontro de Tipografia é orga-
nizado pelo Departamento de Design da Escola Superior de Tecnologia (EST) do Ins-
tituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA). O evento realiza-se todos os anos em di-
ferentes cidades, e pretende estimular a divulgação e discussão sobre a investigação
e desenvolvimento da tipografia, a nível nacional e internacional, contando com a par-
ticipação de investigadores, profissionais, docentes e alunos. 

Paralelamente às sessões de apresentação dos trabalhos de investigação deco-
rrem diversos eventos paralelos, nomeadamente exposições, workshops e um
programa social.

Sistema de mudança de chapas AutoPlate Pro
O sistema de mudança de chapas totalmente automáti-

co, AutoPlate Pro encontra-se disponível para a Speedmas-
ter XL 75 e XL 75 Anicolor e estará disponível para a Spe-
edmaster XL 106, na primavera de 2015. O sistema oferece
uma alternativa rentável ao AutoPlate XL, uma vez que per-
mite a mudança de chapa a um tempo cerca de 50 por cen-
to menor do que o alcançado pelo sistema AutoPlate se-
miautomático, permitindo tempos mais rápidos de prepa-
ração.

Graças ao seu funcionamento totalmente automático, este equipamento permite que os operadores possam
continuar a trabalhar enquanto a máquina muda as chapas de impressão de forma independente. Encontram-se
atualmente em operação em todo o mundo mais de 600 sistemas Autoplate Pro.

Breves

EFI Connect 2015 
abre inscrições
� De 20 a 23 de janeiro de 2015, a EFI promove o EFI
Connect, uma conferência anual dirigida aos clientes e
parceiros da fabricante, que irá ter lugar em Las Vegas,
nos Estados Unidos da América. Além de reforçar a rede
de networking, os participantes vão ter acesso a
demonstrações, ao vivo, de equipamentos e a um ciclo de
palestras com personalidades conceituadas do sector. O
evento vai reunir profissionais do mundo inteiro para que
possam trocar experiências, além de poderem tirar dúvidas
com os executivos e engenheiros da EFI, de todas as
áreas e segmentos da empresa.
www.efi.com/connect

RadTech Europe promove
conferência em 2015
� A RadTech Europe (RTE), a associação europeia para a
tecnologia de cura UV e EB, está a convidar os profissionais
da indústria a apresentar um artigo para a RadTech Europe
Conference and Exhibition 2015, que decorre de 13 a 14 de
outubro de 2015 em Praga, na República Checa. 
Sob o tema "UV/EB AGORA: novo lugar, novo formato,
novas aplicações", o evento irá focar as últimas inovações,
aplicações e tendências, bem como na legislação relevante
na área de cura por radiação.
A data limite para apresentar os títulos e resumos é 11 de
fevereiro de 2015. O melhor artigo recebe o conceituado
Prémio Paul Dufour 2015.
www.radtech-europe.com/events/radtech15

ACEPAG nomeia Agfa como
parceira para os Estados Unidos
� A Associação de Comerciantes de Equipamentos e
Produtos para as Artes Gráficas (ACEPAG) está a
implementar uma ampla reorganização de toda a sua
actividade associativa, através da expansão da sua área de
implantação junto dos comerciantes do ramo e do aumento
de regalias e vantagens às empresas associadas, celebrando
um maior número de Protocolos de Parcerias Activas.
Tendo em conta a evolução tecnológica da Indústria Gráfica e
a actual situação do mercado, a ACEPAG verificou, durante o
exercício do ano passado, que se tornava imperativo
"explorar novas áreas e novos métodos de procedimento,
capazes de aglutinar uma nossa geração de comerciantes do
sector". O número relativamente reduzido dos mesmos deve
ser tido em conta, refere a associação, justificando a
necessidade de se associarem “por forma a melhor
defenderem os seus interesses, quer junto das entidades
públicas, quer, de um modo especial, na cooperação que
importa assegurar na sua actividade do dia-a-dia". Com esse
objetivo, a associação formou uma Comissão de
Acompanhamento, constituída por João Felgueiras, da
Portucel, Miguel Caldeira, da Litoflex, Pedro Pereira, da
Magcop, e Alberto Mateus, da Emetrês. O Secretário-geral,
Alfredo Theodoro, é responsável por incentivar a inscrição e
recuperação de empresas associadas e pela celebração de
novos protocolos.

Lisboa recebeu terceira

edição da CIDAG 
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"Dei a minha vida às artes gráficas" 

De que forma entrou no mundo das artes
gráficas?

E
m criança, gostava muito de escre-
ver e preocupava-me por não saber
como eram feitos os livros e como
apareciam as letras no papel. Mais

tarde, fui para a escola profissional do Colé-
gio dos Salesianos, onde me interessei pe-
la arte da impressão. Quando tinha 16 anos
já fazia composição e dois anos depois co-
mecei a imprimir. Mais tarde, ao mesmo
tempo que evoluía no curso, também dava
aulas aos anos anteriores. Após completar
o ensino profissional, fui para a Itália, onde
fiz o curso de magistério gráfico, com o ob-
jetivo de poder ensinar plenamente nesta
área, porque era o que eu mais desejava, fi-
cando assim com habilitações para ensinar
o 5º ano, em Portugal. No entanto, em
1967, a formação profissional foi extinta, em
Portugal, e colocava-se  a questão sobre o
que poderia fazer. Acabei por me inscrever
na Universidade de Turim, tendo sido o pri-
meiro português a enveredar numa escola
superior de tecnologia de artes gráficas, a
nível europeu. Já licenciado, vim para Por-
tugal e coloquei-me ao serviço daqueles
que me ensinaram a amar as artes gráficas.
Continuei nos Salesianos, e fui dar aulas de
formação profissional para a Madeira, onde
havia ainda uma escola gráfica.

Como surgiu a oportunidade de trabalhar
na Imprensa Nacional?

Três anos depois voltei para Lisboa, on-
de a formação profissional já se encontrava
decadente e comecei a dar aulas, quando
fui desafiado a ingressar na Imprensa Na-
cional, através de concurso. Na altura, a Im-
prensa Nacional era um verdadeiro museu,
quer nas instalações, quer em equipamento
ou em pessoal. Quando aceitei este desa-
fio, foi com a perspectiva de alterar a si-
tuação. O objetivo passava por formar gen-
te nova e equipar e modificar instalaçõe, e a
partir de 1972 começámos a ter formação
profissional de artes gráficas. 

Que funções desempenhava?
Entrei como sub-director e um ano de-

pois fui nomeado director. Como director,
tinha a responsabilidade da gestão e da
produção, mas nunca menosprezei a for-
mação técnica profissional dos funcionários
da empresa. Em 1972, a Imprensa Nacional
fundiu-se com a Casa da Moeda. A fun-
dição tipográfica da Imprensa Nacional

criou também novos tipos para impressão,
dos quais redesenhei alguns e criei outros,
que fazem parte do catálogo e da história
da tipografia. 

Entretanto, também desenvolveu outras
atividades?

Sim, em 1972 surgiu, em Lisboa, o IA-
DE, e fui convidado a dar aulas, em horário
pós-laboral. Também escrevi um livro, onde
desafiava o Governo a relançar a  formação
técnica profissional, e um ministro aceitou o
meu desafio, José Augusto Seabra, que en-
tretanto faleceu e passou a missão aos mi-
nistros que o sucederam. Propuseram que
eu fizesse um estudo e um levantamento, a
nível nacional, das carências existentes no
país, na formação de artes gráficas, que
concluí em 1982. Fui também o promotor de
um projeto destinado à criação de uma es-
cola, a nível nacional, de tecnologia e artes
gráficas. Sempre defendi a retoma da for-
mação técnica e profissional e fui muito ati-
vo nesse sentido, junto do ministério da
educação. Quando saíram as portarias da
retoma do ensino técnico e profissional em
Portugal, no Diário da República, o ministro
pediu-me que lhe levasse, em mãos, exem-
plares do Diário da República e entregou-
me uma medalha onde constava o sumário
das portarias, escrito por mim. Foi a melhor
condecoração que recebi.

O ensino técnico e profissional estava
novamente lançado, em parte também de-
vido ao seu empenho para que isso aconte-
cesse…

A partir de 1983 estava lançada a ideia
de avançar, no ano seguinte, com os cursos
nas escolas secundárias. Mas já a pensar
no que aconteceria depois dos três anos de
formação, criei um projeto para se avançar
com uma escola superior e que foi aceite. O
ministro da educação indicou-me que deve-
ria ir para Tomar, para assumir a responsa-
bilidade pelo curso superior de Tecnologia
das Artes Gráficas. Foi, assim, criado o ba-
charelato do curso de tecnologia e artes
gráficas. Na altura, tive que pedir à adminis-
tração da Imprensa Nacional, a concessão
de um dia por semana para me deslocar a
Tomar. Coordenei o curso desde o recruta-
mento dos professores, delineei os planos,
onde se encontravam as matérias curricula-
res de cada um dos anos. Em 1986 co-
meçámos a preparar todo o ambiente, bem
como as oficinas, e em 1987 o curso foi

aprovado e arrancou com o primeiro ano.
Em 1990 foi promovido a CESE, curso su-
perior especializado, e contou com mais
dois anos para licenciatura. No início dos
anos 90, saí da Casa da Moeda. Estive na
escola de Tomar como professor e diretor
durante todo o tempo que me foi possível e,
quando completei os 70 anos de idade, já
não podia continuar. Hoje, o curso continua
e é uma pedra angular do Instituto de To-
mar, e uma referência a nível nacional.

"Só irão continuar a
progredir as empresas que
tiverem o ‘know how’ e o
conhecimento tecnológico,

e não me refiro às máquinas
mas sim às pessoas”

Enquanto era responsável pelo curso,
em Tomar, também se dedicava a outros
projetos?

Em simultâneo, dava aulas na Universi-
dade Católica, aos mestrados de comuni-
cação, e na Universidade Aberta, ao mes-
trado de tecnologias de comunicação e
educação comunicacional. Na Universida-
de Aberta era também diretor. 

Qual a sua opinião sobre a evolução, em
Portugal, das artes gráficas? Muitos em-
presários referem, por exemplo, a falta de
boa formação…

Nas indústrias gráficas, que trabalham
por encomenda, utiliza-se o velho chavão
que diz que se deve satisfazer o cliente,
porque é o cliente que paga. Conforme o
cliente pede, assim se faz. Isso é um erro e
demonstra falta de convicção. O cliente
nem sempre tem a formação estética ou
técnica para orientar seja o que for. Mas é
ele que paga e o fornecedor condiciona o
seu trabalho ao que o cliente pede. Isto de-
forma o profissional. Muitas vezes, o cliente
é próprio próprio designer que exige que a
gráfica respeite aquilo que ele fez na sua
maquete, e cuja prova imprimiu, em digital,
exigindo que a cor que resultou de um equi-
pamento digital venha a ser a mesma cor da
impressão offset. Sabemos que o suporte
da impressão, sendo diferente daquele que
foi utilizado para fazer a prova, não apre-
senta o mesmo resultado. A falta de for-
mação acontece a partir do próprio criativo,

que exige aquilo que não pode ser exigível
ao impressor que, por sua vez, se vê aflito
para corrigir as falhas do designer. Os erros
na pré-impressão têm sido de tal maneira
que quem faz a paginação para o transpor-
te para a chapa, se vê em grandes trabal-
hos para poder corresponder, porque mui-
tas vezes o designer não respeita as nor-
mas relativas, por exemplo, ao formato do
papel e às margens, entre outros aspetos.
Como nem sempre o designer domina es-
tas matérias, o trabalho que entrega é algo
visualmente muito bem feito, que foi ante-
riormente aprovada pelo cliente, e que este
vai exigir à gráfica que o faça igual, mas que
exige muito trabalho e luta aos profissionais
de pré-impressão, que têm várias dificulda-
des a vencer e que, em vez de fazerem 64
páginas numa hora, fazem apenas 16, por-
que têm que corrigir os defeitos do trabalho
do designer. Portanto, há várias divergên-
cias que criam problemas graves, e com-
preendo os gráficos, que têm razão quando
pedem que os originais venham em con-
dições de utilização para pré-impressão, e
para depois seguirem para a impressão. 

Por outro lado, muitas vezes o cliente pe-
de que o trabalho seja feito de uma forma
que nem sempre é possível, porque o su-
porte em que se fez a impressão da prova,
digital muitas vezes não é igual ao da im-
pressão final, e não virá com a mesma tin-
tagem e características da impressão offset.
Isto significa que há problemas fundamen-
tais que se prendem com a formação, for-
mação que vem primeiro do próprio desig-
ner, o criativo que deveria dominar as técni-
cas que vêm no seguimento do seu trabal-
ho.

Mas existem outros tipos de falhas, em
termos da formação, em Portugal?

A vários níveis.Desde que, a partir de
1984, se formaram cursos técnico e profis-
sionais, foram criados alguns pólos no país,
como a escola de Vale do Rio, o Internato
dos Carvalhos, os Salesianos do Porto, e a
Bento Jesus Caraças. No entanto, os alu-
nos confrontam-se atualmente com outro
problema. Estes jovens não têm emprego.
Muitas gráficas fecharam, não recebem no-
vos elementos, e os que já tinham algum
conhecimento vão trabalhar para outras
áreas. Esta é uma grande falha, e é um ci-
clo vicioso. Os empresários queixam-se de
falta de formação, mas há gente formada
que não admitem porque têm pessoal a 

Conhecido pelo seu legado à indústria nacional de artes gráfi-
cas, Guilhermino Pires, fundador do curso de Tecnologia das Ar-
tes Gráficas do Instituto Politécnico de Tomar, defende que mais

do que investir em equipamentos de última geração, as empre-
sas devem apostar em profissionais qualificados, para alcançar
o sucesso. 

Guilhermino Pires



mais.No entanto, há várias gráficas que se
recomendam e estão bem, porque conju-
gam, com os equipamentos, o conhecimen-
to adquirido pelos seus próprios profissio-
nais. 

Que tipo de empresas pensa que vão
conseguir singrar?

Nestas circunstâncias, só vão continuar a
progredir as empresas que tiverem o know
how, o conhecimento tecnológico. Não me
refiro às máquinas, mas sim às pessoas,
porque apesar das atualizações permanen-
tes que a indústria recebe, em termos de au-
tomatismos por exemplo, não se comparam
à apreciação estética, à apreciação qualitati-
va do bom técnico, que com a lupa e o con-
ta-fios verifica se a imagem está perfeita e
se a tinta tem a dose suficiente. 

É o profissional, competente e habilitado,
que vai dar o contributo para a manutenção
do mercado das indústrias gráficas. Só
através da formação se conseguirá ganhar
esta batalha, não só com o cliente que pede
"agora e para já", como com aqueles que
entregam o projeto, inclusive através da In-
ternet e de meios tecnológicos, para ser im-
presso, seja aqui ou na Tailândia. Imprime-
se lá fora porque é mais barato. Isto provo-
ca uma concorrência desenfreada, e a con-
corrência destrói, e tem destruído, grande
parte dos nossos industriais, pequenos e
médios.

Até que ponto considera que a con-
corrência está a agravar a crise no sector?

A concorrência, em Portugal, é de sobre-
vivência, de "ou mato ou morro", e neste
contexto tudo tem sido aceitável. Isto é gra-
ve. O que é que é preciso para Portugal sair
deste marasmo? Perante uma concorrência
desenfreada e desleal, há que lutar com o
cliente fazendo-lhe uma pergunta: o que é
que quer? Bom, bonito e barato, ou apenas
bom, ou apenas bonito...mas bom e bonito
barato não é possível sem se pagar para o
ter. A qualidade paga-se, e temos que lutar
por ela. E a qualidade assenta, antes de
mais, na qualidade dos profissionais e da
mentalidade do empresário, que deve apos-
tar em colaboradores especializados. O
empresário pode procurá-los e deve
também colaborar na sua formação, pres-
tando um contributo importante aos que ain-
da não têm formação prática suficiente. 

A própria associação dos industriais de-
veria ter a responsabilidade de permitir uma
maior possibilidade aos empresários de
apostar na sua formação, partilhando com
os empresários cursos de formação contí-
nua, porque com a evolução tecnológica exi-
ge-se formação contínua, ao longo da vida. 

Mas alguns dos clientes, mais do que na
qualidade, estão interessados no preço…

A esses clientes diria aquilo que um

grande mestre me ensinou: "assim não sei
fazer".

Mas nem todos os empresários se po-
dem dar ao luxo de recusar trabalho… 

Talvez, mas o grau de convencimento
de um fornecedor para manter um cliente
deve passar por lhe mostrar que o camin-
ho é pela qualidade, até para o seu próprio
prestígio.

Como analisa a atual situação do merca-
do gráfico português? 

Apesar de todo este discurso crítico, es-
tou muito optimista e extremamente entu-
siasmado com os produtos gráficos produ-
zidos no nosso país. Estão a ser feitos tra-
balhos que eram impensáveis há alguns
anos. Tem-se feito uma caminhada no sen-
tido da qualidade, da apresentação gráfica,
da própria produção e até do próprio preço
que se pratica, o que é louvável, e é este o
caminho de muitos empresários, que apon-
tam para o futuro com optimismo. Aprecio
muitíssimo aqueles que, apesar da crise, in-
vestem e estão a investir. Mas peço encare-
cidamente a estes corajosos empresários
que sejam vitoriosos. A vitória alcança-se
através da luta, e a luta parte da convicção
na formação técnica profissional. Quando
vou lá fora, gostaria de ver mais trabalhos
impressos em Portugal e penso que isso
será possível, devido à mentalidade dos no-
vos empresários, aqueles que estão real-
mente a investir nesse sentido, que dão
uma grande esperança e uma perspectiva
de desenvolvimento. Para já, o que importa
é a manutenção da empresas e conseguir
atravessar a crise, mas, à saída da crise, vai
haver com certeza uma explosão fantástica,
é isso que desejo aos empresários portu-
gueses.

"Os empresários têm 
que assumir um

compromisso 
de colaboração e formação 

com os jovens que 
empregam"

Pensa que o facto de muitas gráficas te-
rem fechado portas nos últimos anos pode
ter contribuído para essa melhoria geral, em
termos de qualidade?

Sou testemunha de muitas angústias vi-
vidas pelos empresários que passaram por
isso. Acompanhei o processo de um grande
empresário das artes gráficas, responsável
por uma das mais bens instaladas e equipa-
das empresas que, devido à crise dos ban-
cos, e não da mentalidade ou estrutura da
empresa, foi obrigada a fechar. É incon-
cebível que a mentalidade bancária em Por-
tugal se tenha instalado e sentado numa

poltrona, à espera de lucro, sem ter o arrojo
de utilizar mais utopia na rotina. A utopia era
investir onde realmente poderia haver lucro.
Mas recusar crédito e impedir o avanço da
atividade é criminoso e gera catástrofes.

Muitas gráficas fecharam também por
outros motivos…

Algumas gráficas mais pequenas, devi-
do ao desenvolvimento dos pequenos cen-
tros de impressão digital, foram perdendo
mercado e capacidade de resposta. Tin-
ham, no entanto, uma solução que passava
por se unirem. Infelizmente, a mentalidade
portuguesa não é agregadora. Defendo isto
há muitos anos. Em 1974, numa das min-
has primeiras intervenções junto dos gráfi-
cos defendia que as pequenas empresas
se deveriam unir, para formar médias em-
presas e para ganhar mais força. Mas a res-
posta que recebia era esta: "prefiro ter 5
meus do que 50 meus e dos outros". 

Por outro lado, também havia demasiada
oferta para o que o mercado necessitava…

E coloca-se a questão de alguns em-
presários não terem conhecimentos de
gestão. É preciso parar e refletir. As autori-
dades e associações de industriais deve-
riam lutar para dar e permitir habilitações su-
ficientes, não só de gestão, mas também de
qualidade e de preparação para uma gestão
adequada das empresas, e para criar estí-
mulos para que se agreguem e formem gru-
po de trabalho, para progredirem, em equi-
pa. Outro dos maiores erros do empresário
é querer ser ele a fazer tudo. O empresário
tem que saber delegar, para responder ao
cliente no momento em que este pedir.

No entanto, muitos empresários gostam
de controlar todo o processo de trabalho…

A pergunta a colocar é: o que prefere?
Manter-se assim, e ir ao fundo, ou ir levan-
tando cada vez mais empresa? A empresa
cresce à medida que subir no patamar da
gestão, em vez de se manter no patamar do
controlo. Porque a gestão implica planear e
controlar. Temos que ser claros, queremos
falir ou progredir? A falência é a coisa mais
certa, mais segura, mais rápida. Progredir
exige um passo de cada vez. E só quando
estiver numa posição de equilíbrio é que a
empresa pode ter o arrojo de dar o pulo. O
pulo faz-se pela tecnologia e pela formação.
As duas têm que seguir juntas. 

De que forma se pode resolver a falta de
investimento nos profissionais recém for-
mados?

O Instituto Politécnico de Tomar prepara
pessoas habilitadas e com conhecimentos
teóricos. Dêem-lhes lugar para praticar
aquilo que sabem na teoria. Muitos em-
presários recusam, porque têm os profissio-
nais da tarimba, que continuam empirica-

mente, mas sem os conhecimentos teóri-
cos. O que acontece? No início, quando os
alunos de Tomar concluíam os cursos, no-
tou-se que os empresários ficavam na de-
fensiva, porque os novos tinham um curso
superior, o que implicava ganhar a um de-
terminado nível, diferente do que ganhavam
aqueles que já estavam na empresa. Há
que mentalizar, primeiro, aqueles que têm o
curso, que devem vestir a bata e trabalhar,
aprendendo e corrigindo as suas falhas, e
depois, os empresários, uma vez que tudo
isso também exige trabalho e empenho da
sua parte. Os empresários têm que assumir
um compromisso de colaboração com os
jovens que empregam. 

Que conselho daria aos empresários, no
sentindo de contribuir para melhorar o atual
cenário?

Antes de mais, queria congratular os em-
presários que tiveram a coragem de inves-
tir, porque isso significa lutar, numa altura
de crise, para a vencer. Só vence quem lu-
ta. Em segundo lugar, é fundamental que
esses empresários, que se lançaram com
entusiasmo, sintam que a dinamização da
sua empresa implica necessariamente os
dois termos que referi, não só o investimen-
to nos equipamentos da última série, mas o
investimento na formação, na habilitação
técnica de quem vai operar os equipamen-
tos. É isto que é necessário, e o investimen-
to na formação dos operadores é funda-
mental para progredir. 

Não pode, também, faltar uma terceira
componente, que implica uma dinâmica co-
mercial, de lançamento no mercado. Sem
agressividade no mercado, pedem-se todas
as batalhas. O comercial que faz a ligação
cliente-empresa deve ter habilitações e con-
hecimento suficiente. Deixando esse trabal-
ho nas mãos do comercial, o empresário fi-
ca livre para outras tarefas que não sejam
as da contabilidade, ou de aspetos triviais
de funcionamento. Ainda há empresas on-
de não se vai ao armazém buscar uma fol-
ha de cartolina sem que o empresário assi-
ne um papel. Essa é uma péssima gestão.
O gestor tem que se libertar o mais possível
para as tarefas de grande responsabilidade,
como seja manter a fidelidade de um clien-
te, contactar com ele. Por outro lado, é im-
portante que estes contactos sejam isentos
de corrupção, outro problema que, por ve-
zes, se encontra nesta indústria. 

Faço votos para que a idoneidade contri-
bua para o progresso do país e das artes
gráficas, a quem dei a minha vida. Gostaria
muito que as artes gráficas, em Portugal,
atingissem um patamar de expansão e
equilíbrio que lhes permitisse ser uma re-
ferência a nível internacional, e acredito,
com base nas premissas de compromisso
que vejo em muitos empresários, que isso
se torna, cada vez mais, possível. 
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A
Manroland Sheetfed apresentou re-
centemente a nova ROLAND 700
EVOLUTION, no Centro de Tecno-
logia de Offenbach, na Alemanha.

Este equipamento irá substituir a RO-
LAND 700 HS e a ROLAND HS 700, numa
plataforma totalmente nova que, com um vi-
sual futurista e elegante, incorpora novida-
des e melhorias tecnológicas. Entre elas, a
introdução de uma consola central, com no-
vo design, que substitui os botões por ecrãs
tácteis. Na lista de melhorias consta ainda
um novo sistema de alimentação, de trans-
porte e de saída. A fixação sólida da cabeça
de sucção reduz a vibração e o desgaste,
garantindo a separação segura da folha,
com uma velocidade média de impressão
mais elevada. 

O equipamento conta ainda com novos
rolamentos nos cilindros e com um sistema
que permite uma melhor absorção das vi-
brações, trazendo melhorias significativas
para a qualidade de impressão. Inclui ainda
novos motores que combinam alta potência
com menor consumo de energia. 

A nova máquina permite ainda uma maior
solidez na aplicação uniforme do verniz. 

"Ao longo da história da nossa empresa,
somos conhecidos por trazer tecnologia ino-
vadora para a indústria gráfica. A ROLAND
700 EVOLUTION é a nossa mais recente e

inovadora máquina, que acreditamos que
virá a ser um marco na evolução da tecnolo-

gia de impressão", afirmou Rafael Peñuela,
CEO da MANROLAND Sheetfed.

A lenda evoluiu 

Gerhard Aichhorn, Managing Direc-
tor da Samson Druck GmbH, que ad-
quiriu a primera ROLAND 700 Evolu-
tion, ao lado de Rafael Penuela.

Tony Langley, Presidente da Langley
Holdings junto ao filho, e Rafael Peñue-
la, Chief Executive Officer de Manro-
land Sheetfed GmbH.

Baumer distribui para a Península Ibérica

D
esde o início de outubro que a Baumer fornece os clientes da Península Ibérica di-
retamente a partir do seu novo Centro Logístico Europeu, localizado na cidade de
Krefeld-Uerdingen. A empresa conta ainda com Vicent Martínez e Urbano Álva-
rez, técnicos especialistas de vendas de sistemas e aplicações em Espanha e

Portugal, que dão suporte aos clientes e às empresas interessadas na gama de produtos
da marca para aplicação de adesivos e controlo de qualidade.

Phototype integra PantoneLIVE
A X-Rite e a sua filial Pantone LLC anunciaram uma

aliança tecnológica estratégica com a Phototype, fornece-
dor de gráficos para embalagens e soluções de gestão de
marcas para o sector de produtos embalados. No âmbito
do acordo, os clientes da Phototype passam a ter acesso
ao PantoneLIVE, um ecossistema baseado na nuvem que
lhes permite definir, desenvolver e partilhar definições
precisas para paletas de cores de marca, segundo deter-
minados  suportes, processos de impressão, tintas e mé-
todos de aplicação. Ao integrar o seu sistema de gestão
de qualidade de impressão (PQM) com PantoneLive, a
Phototype proporciona acesso às bibliotecas de PantoneLIVE desde PQM com o fim
de verificar a precisão da cor durante os processos de design e produção. 

Vicent Martínez
Gil apoia os
clientes da Zona
Nor-Este, Ilhas
Baleares e Sul-
Este, de
Espanha.

Urbano Álvarez
Touzón dá apoio
aos clientes da Zo-
na Norte, Centro e
Sul Oeste de Es-
panha, Ilhas Caná-
rias e Portugal.

O novo sistema
de monitorização
AMS (Adhesive Mo-
nitoring System),
desenvolvido pela
Muller Martini, ofe-
rece vantagens nas
áreas da qualidade
dos produto e controlo de custos. O AMS
verifica a aplicação de adesivo na produção
de livros, através de laser. O sistema fun-

ciona de modo fiá-
vel com diferentes
tipos de cola e per-
mite detetar as
possíveis falhas na
aplicação dos ade-
sivos. O novo AMS
pode ser utilizado

nas máquinas de encadernação Bolero e
Corona, da Muller Martini, bem como na
maioria das versões da Allegro.

Sistrade assina contratos na Turquia…
A Sistrade assinou recentemente dois acordos durante uma visita à Turquia, no-

madamente  a conclusão do projeto Sistrade na Empresa Atlas, e o arranque do sis-
tema Sistrade em todos os departamentos da Empresa Sentez, fabricante de emba-
lagens, atingindo a marca simbólica de 500 mil euros de faturação neste mercado nos
últimos dois anos.

A empresa integrou uma missão empresarial na Turquia, Istambul, em paralelo
com a visita do Vice-primeiro-ministro Paulo Portas, tendo participado na 2ª Sessão
da Comissão Conjunta Económica e Comercial Portugal-Turquia, que decorreu a 23
e 24 de outubro. 

…E LANÇA PORTAL PARA O MERCADO CHINÊS

A Sistrade disponibilizou recentemente uma nova versão do seu portal para o mer-
cado chinês, com o objetivo de dar resposta à estratégia de expansão e internaciona-
lização da empresa, com destaque para o mercado asiático. Depois de ter já lançado
o portal da empresa nos mercados da Rússia, Polónia, Turquia e Médio Oriente, a
http://www.sistrade.com/cn/ é a 10ª versão a ser adicionada ao site da Sistrade.

Novo sistema de supervisão do adesivos
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A Esko desenvolveu a i-cut Prosuction Console
(iPC) um novo sistema operativo que
se irá tornar na plataforma comum
para todos os sistemas de aca-
bamento digital Kongsberg,
combinando ainda o conjun-
to de funções de XL-Guide,
adaptadas para apli-
cações de embalagens e
do i-cut Vision Pro, o stan-
dard da indústria para produções
de curtas tiragens e corte. Concebido para
todo o tipo de operações com todas as mesas
Kongsberg, a i-cut Production Console constitui
uma base sólida para futuros desenvolvimentos

que venham a decorrer no futuro. A i-cut Produc-
tion Console (iPC) inclui todas as funcionalidades
das mesas Kongsberg, nomeadamente o controlo

de câmara, configuração do equipa-
mento, reconhecimento, cali-

bração e ajustes das ferra-
mentas. A i-cut Production
Console encontra-se dis-
ponível através dos ca-
nais de venda da Esko
para as mesas Kongs-

berg XN e V Series e a
partir de 2015 estará disponível

para a maioria dos modelos da Kongsberg,  in-
cluindo atualizações.

A HP e a Koenig & Bauer Group (KBA) vão cola-
borar no desenvolvimento de novas soluções rolo-a-
rolo de jato de tinta para o mercado de embalagens
de cartão ondulado de grande volume. As soluções
desenvolvidas em conjunto vão ser comercializadas
sob a marca HP, sendo destinadas a ajudar os ma-
nipuladores de embalagens a aumentar a produtivi-
dade, a escalabilidade e a versatilidade. A HP e a
KBA pretendem criar soluções de jato de tinta térmi-
ca rolo-a-rolo de alta velocidade que ofereçam valio-
sas poupanças na cadeia de custos, sempre respei-
tando as rigorosas exigências de qualidade e de vo-
lume. Rápida, resistente 

e ecológica
A Pixartprinting estreou a nova linha de embalagem ecológi-

ca que consiste em tecnologia de ponta com máxima fiabilidade
e respeito pelo ambiente. A nova linha de embalagem, que ocu-
pa cerca de 300 m2 e permite gerir mais de mil envios por dia,
está equipada com sensores de controlo para montagem contí-
nua e consiste em seis módulos de alta automatização para ga-
rantir a eficiência e otimizar processos. Para cada pedido é ga-
rantida uma embalagem dotada de proteção máxima, com seis
camadas de cartão nos cantos, uma tira de reforço de 5 a 34 cm
e uma margem variável de 3 a 10 cm. Além disso, a nova linha
aposta na ecologia e produz embalagens amigas do ambiente
graças aos materiais usados e adaptados de um centro de reci-
clagem. Toda a operação decorre sem resíduos, minimizando o
desperdício e utilizando separadores protetores de cartão de
proteção sem qualquer ponto metálico.

Aurelio Maruggi, vice-presidente e diretor geral
da HP Inkjet High-speed Production Solutions
Division e Christoph Müller, vice-presidente exe-
cutivo da Web Press Business Unit da KBA.

Soluções a jato de tinta para grandes volumes

Esko apresenta i-cut Production Console 



O
negócio da tinta con-
dutiva representa um
mercado significativo
cujas receitas ron-

dam 1,6 bilião de dólares, em
2014. O mercado encontra-se
segmentado e abrange diver-
sos sectores.

No relatório "mercados de
tinta condutiva 2014-2024: pre-
visões, tecnologias e players",
o IDTechEX considera que es-
te nicho terá uma taxa de cres-
cimento anual de 4,5% na pró-
xima década, embora de uma forma desi-
gual pelos diferentes mercados - enquanto
que alguns vão contar com um crescimen-
to rápido, outros irão diminuir. 

Isto cria oportunidades e riscos para to-
dos os players. Ao mesmo tempo, as tec-
nologias emergentes e alternativas estão a
evoluir muito rapidamente, tornando-se ca-
da vez mais competitivas em preço e rendi-
mento, bem como apresentando propostas
mais evoluídas. 

Tudo isto, juntamente com a flutuação
de preço do mercado da matéria-prima, su-
gere que as empresas devem desenvolver
estratégias tecnológicas e de mercado
adequadas para beneficiarem deste mer-
cado promissor. 

O IDTechEX apoia a tomada de de-
cisões, mediante a valorização de cada
segmento de mercado e cada tecnologia,
analisando a situação com grande detalhe,
proporcionando aos principais players uma
previsibilidade detalhada do mercado, uma
otimização integral de tecnologias e apli-
cações, e uma meticulosa  informação so-
bre o negócio.

MERCADOS DINÂMICOS

O sector fotovoltaico é um segmento
muito significativo para as tintas conduti-
vas. Este segmento está a passar por um
período de ajustes, sobretudo relativamen-
te à queda nos preços e aumento de falên-

cias devido à rápida expansão
da capacidade produtiva da
China e à redução dos incenti-
vos na Europa. 

Ao mesmo tempo, outros
mercados, como o de touch
screen ou da indústria auto-
mobilística vão contar com um
crescimento contínuo, en-
quanto que outros perman-
cem num estado emergente
ou ainda estão se encontram
em fase de arranque.  

No âmago de tudo isto, a
crise financeira teve um forte  impacto no
preço, tendo-o aumentado 4,5 vezes, de
2009 a 2012. Estes fatores têm reper-
cussão no mercado, afetando fortemente a
procura e mudando a sua composição, fa-
zendo com que, mundialmente, se procu-
rassem alternativas. 

A IDTechEX descreve detalhatamente a
dinâmica do mercado e aplicações, consi-
derando que o sector fotovoltaico se en-
contra em franca recuperação, registrando
taxas de crescimento, embora outras tec-
nologias estejam a ganhar parcelas do
mercado.

Prevê-se que tudo isto ocorra de modo
lento durante a próxima década e que a tin-
ta serigráfica continue a dominar o merca-
do, já que a taxa de penetração do conco-
rrente base prata será lenta, devido à que-
da nos preços da matéria-prima (prata). As
tintas para jato de tinta também vão ganhar
terreno, embora de uma forma lenta, mas
de modo constante, graças às novas tec-
nologias de cabeçotes que permitem pro-
cessos sem contato com o suporte. Contu-
do,o incentivo para a captação de investi-
mentos continuará fraco, dado os baixos
valores dos linguotes de silício, o que limi-
tará o crescimento das tintas para apli-
cações inkjet. 

No geral, as nanopartículas de prata
continuarão a ser um componente muito
pequeno neste sector. O relatório oferece

uma análise quantitativa detalhada das co-
tas de mercado de cada tecnologia no sec-
tor fotovoltaico.

Por sua vez, o mercado touch screen
continua em crescimento, sobretudo por-
que os recursos "touch" se expandirão
também para os segmentos de compu-
tação móvel e portátil, o que representará
um aumento da procura dirigida, ainda que
com fortes desafios para os eletrodos im-
pressos ou não. 

As linhas finas, com separação estreita,
serão também uma tendência, o que ofere-
ce uma oportunidade para a impressão off-
set em rotogravura. A tecnologia de malha
metálica com capa condutora transparente
também ganhará a sua quota de mercado,
em especial, para dispositivos de grande
superfície, nos quais a baixa resistência da
da folha é o que realmente importa, tradu-
zindo-se na procura pelas nanopartículas
de prata. 

O mercado de automóveis também con-
tinuará em crescimento, principalmente em
relação aos itens internos, como aquece-
dores de assento, consolas de teto, entre
outras, que utilizam tintas e pastas conduti-
vas impressas. Nesse caso, o mercado va-
lorizará a confiabilidade a longo prazo, por-
que o preço será um item diferenciador de
menor importância. Ou seja, a capacidade
de combinar qualidade com funcionalidade
terá um papel mais do que relevante, se-
gundo o relatório. 

O mercado de sensores, principalmen-
te, os sensores de níveis de glicose, cresce

rapidamente, mas existe uma grande incer-
teza devido às pressões, em termos de
custos, aplicadas pelo Governo dos EUA. A
impressão funcional permance na etapa
inicial de I+E, e pouco influi nos valores to-
tais de mercado, ao passo que a sua apli-
cação em embalagens e antenas inteligen-
tes com tecnologia RFID cresce em unida-
des, embora o consumo, por unidade, per-
maneça reduzido.

TENDÊNCIAS DE MATERIAIS

A pasta de prata é uma tecnologia ma-
dura e é improvável que apresente novida-
des e redução de custos (a não ser que as
matérias-primas mais baixas tenham uma
queda nos custos). Ao mesmo tempo, as
nanopartículas de prata irão ser aperfeiço-
adas, especialmente por grandes empre-
sas que têm potencial para se tornarem
grandes players nesse segmento. 

A tendência para se procurarem alterna-
tivas, nomeadamente ligas de cobre e pra-
ta, mantém-se, especialmente no Japão,
apesar do preço da prata crua ter caído. O
grafeno, nanotubos de carboto e PEDOT
têm a sua aplicação própria para esse ni-
cho. Por exemplo, o grafeno já está pre-
sente nos sectores de embalagens inteli-
gentes RFID graças ao seu baixo custo, im-
pressão rápida e de baixa temperatura de
cura. As técnicas de sinterização encon-
tram-se em melhoria, bem como o desem-
penho no aumento da velocidade de pro-
cessamento e em termos de compatibilida-
de com substratos de baixa temperatura.

Durante a iniciativa "Gallus Innovation Days 2014",
que decorreu no final de setembro, a Gallus apresentou
a sua nova geração de máquinas para a impressão digi-
tal de etiquetas. A Gallus DCS 340 apresenta-se como o
novo sistema de impressão de etiquetas em linha digital,
desenvolvido em colaboração com a Heidelbeg e a Fuji-
film, que pretende estabelecer novos standards neste
segmento. 

Graças à colaboração com a Heidelberg, juntamente
com a parceria da Fujifilm para a tecnologia de jato de

tinta, o novo sistema Gallus DCS 340 conta com um mó-
dulo de impressão com cabeças de impressão de jato de
tinta de última geração. O design da cabeça de im-
pressão permite uma maior largura de impressão, sem
transições visíveis. A resolução de 1.200 ppp oferece
uma qualidade de impressão inigualável em jato de tinta
UV. 

Ao combinar os pontos fortes da impressão digital
com um processo de acabamento em linha especial-
mente otimizado para a impressão digital, a Gallus DCS

340 oferece aos utilizadores a possibilidade de enverni-
zar ou utilizar outros processos em linha, numa única
operação de produção.

O interface standardizado garante utilização fácil, as-
segurando que os equipamentos beneficiem da veloci-
dade, qualidade e coerência necessárias na impressão
digital. O Heidelberg Prinect Digital Front End permite a
automatização do trabalho de pré-impressão, assegu-
rando, desta forma, uma preparação eficiente dos da-
dos, com gestão integral de cor. 
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Gallus DCS340, a nova geração digital para impressão de etiquetas
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Fujifilm instala Graphium na
Distinct Packabilities

A Fujifilm anunciou o recente investimento da gráfica Distinct Packabilities num
equipamento Graphium, uma impressora de jato de tinta UV de quatro cores mais
branco. Com esta aquisição, a empresa norte-americana posiciona-se atualmente co-
mo uma das mais avançadas fornecedoras de serviços de impressão. Sedeada em
Shepherdsville, no Estado do Kentucky, a Distinct Packabilities adquiriu o equipa-
mento na Labelexpo Americas, com a intenção de o integrar, em linha, com os equi-
pamentos de flexografia e acabamento do seu parque. A Distinct Packabilities é uma
empresa subsidiária propriedade da Publisher's Printing, um dos maiores fornecedo-
res de rótulos e etiquetas de alta gama e embalagem flexível. Oferece ainda grande
variedade de produtos de embalagem e numerosas aplicações para etiquetas de alta
gama, para além de decorações para o lar, serviços de produção de chapas, pré-im-
pressão e todo o tipo de produtos de artes gráficas. 

Com uma produtividade até 1.230 m2 por hora com resoluções até 1.080 dpi e oi-
to níveis de escala de cinzentos, a Graphium pode imprimir em todo o tipo de mate-
riais, sem necessidade de pré-recobrimento para garantir aderência. 

A Graphium é uma alternativa para negócios de impressão flexográfica de etique-
tas, embalagem e serviços especiais de impressão de curtas e médias tiragens que
pretendam aumentar as receitas. A impressora modular permite incorporar em linha
equipamentos de flexo e acabamento. Imprime em larguras des 13" (330mm) até 16"
(420mm), sobre os substratos ou vinis mais grossos e também em cartão. 

Inca amplia as instalações
de serviço técnico

A Inca Digital levou a cabo uma importante
expansão na sua sede central de Cambridge, no
Reino Unido, que permitirá à empresa prestar
uma melhor assistência aos clientes e distribui-
dores. A empresa aumentou ainda o departa-
mento de I+D e está a implementar uma estraté-
gia para desenvolver a tecnologia de jato de tin-
ta para diversas aplicações industriais.

O Centro de Formação e Validação, equipa-
do com vários equipamentos e aplicações Inca,
oferece uma ampla gama de serviços de apoio a
parceiros, utilizadores e distribuidores da marca.
A principal função do centro passa por validar as
principais gamas de produtos Inca.

A
Mimaki está a promover a campan-
ha "Let's Create… Together" ("Va-
mos criar… juntos"). Recentemente,
a empresa deu a conhecer a criativi-

dade dos seus sistemas de produção, du-
rante a Viscom Frankfurt 2014, que decor-
reu na Alemanha, de 5 a 7 de novembro, e
promoveu várias jornadas My Mimaki Days
na Alemanha, em outubro e novembro.

A Mimaki CJV300-130/160, um equipa-
mento apresentado na Viscom Paris 2014,
permite imprimir e cortar simultaneamente,
a uma velocidade de impressão até 105,9
m2/h. As cabeças de impressão permitem
uma maior largura de impressão e as gotas
de tinta, com tamanhos dos 4 aos 35 pl, ga-
rantem resultados com alta resolução. 

Outras das novidades da fabricante é a
impressora/cortadora a jato de tinta Mimaki

CJV150, um equipamento de gama baixa
que será lançado no mercado na primavera
de 2015. A impressora de jato de tinta Mi-
maki JV150, com tintas de base solvente ou
aquosas por sublimação, é adequada a
uma vasta gama de aplicações, nomeada-
mente decoração de interiores, posters, de-
coração de lojas e eventos. Para ambas as
impressoras, estão disponíveis as tintas la-
ranja e preta clara SS21 de secagem rápida 

Para além da sua presença na Viscom
Frankfurt, a Mimaki organizou os My Mi-
maki Days em vários locais na Alemanha,
um novo conceito que oferece um progra-
ma adaptado aos interesses específicos
de cada cliente, desde a substituição de
um sistema antigo com novas técnicas de
impressão até ao apoio na expansão da
oferta da empresa.

Dias Mimaki 

FESPA 2015 em
preparação

A FESPA 2015 vai decorrer de 18 a
22 de maio, na Colónia, Alemanha,
com uma projeção de 62,5 mil metros
quadrados de espaço de exposição no
novo hall norte de KoelnMesse, tornan-
do-se assim a maior FESPA Global Ex-
po realizada.

A tema da campanha da FESPA
2015, dedicado à a exploração do es-
paço, enfatiza a galáxia de crescentes
oportunidades que existem para os
profissionais de impressão e que serão
dadas a conhecer durante o evento.

www.fespa2015.com
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A C&A do Brasil, uma
das maiores lojas de moda
com presença mundial, nu-
ma parceria com a Micro-
soft e a Tim, surpreendeu o
mercado com o projeto
Anúncio Like. Esta foi a pri-
meira vez que uma empre-
sa levou às suas clientes,
através de um anúncio de revista, o botão "like" do
Facebook, numa campanha criada pela DM9DDB,
numa edição de agosto da revista Contigo.

O anúncio impresso permitiu que as pessoas in-
teragissem, fazendo um "like" ao look preferido do
anúncio, sem necessidade de utilizar nenhum
aparelho especial para o efeito. Todas as revistas
incluíam uma placa eletrónica com componentes
específicos e um chip da empresa Tim, que arma-

zenou as informações
das utilizadoras, ante-
riormente registadas.
Desta forma, cada 'like'
acionado resultou numa
publicação na timeline
da pessoa que interagiu
com o anúncio. Todas
as consumidoras que fi-

zeram o registo no Facebook receberam, em ca-
sa, um exemplar exclusivo da revista, com o anún-
cio impresso personalizado. O anúncio incluía dois
botões de "like", um para cada look de moda. Ao
escolher e apertar o botão referente ao look prefe-
rido, uma luz acendia, indicando o voto seleciona-
do. Paralelamente, os "likes" eram enviados para
um display que se encontrava numa loja física e
que revelava os looks mais votados.

Atualizações da Kodak
Nexpress

A Kodak anunciou melhorias na Kodak Nexpress, com vista a au-
mentar as capacidades do equipamento, fornecendo novas opções
que respondem às necessidades dos clientes.

As recentes alterações na configuração vão tornar-se padrão em to-
das as impressoras construídas em 2015 e estarão disponíveis como
atualizações opcionais, ou de série, na maioria das instalações da Ko-
dak Nexpress. As novas configurações incluem a ampliação da capa-
cidade de tamanho de folha, a inserção de "Dura Coat Mode" para aca-
bamentos e a introdução, na quinta unidade de impressão, de uma es-
tação de tinta HD preta suave além de um sistema de limpeza de cilin-
dro automatizado. 

D
urante a realização de uma iniciativa de jorna-
da de portas abertas, em Espanha, a Canon
mostrou a sua gama de produtos e soluções
dirigidos à impressão e gestão documental.

Os participantes tiveram a oportunidade de assistir,
ao vivo, ao funcionamento de vários equipamentos, no-
meadamente a última geração dos multifunções image-
RUNNER ADVANCE, as impressoras digitais para pro-
dução a cores imagePRESS, as impressoras de grande
formato ColorWave, PlotWave, a imagePROGRAF, a

gama Océ Arizona, a versátil linha DP para impressão a
branco e preto ou os novos scanners de alto volume da
Canon. A empresa exibiu ainda as suas mais avança-
das soluções de software, nomeadamente a ferramenta
de gestão integrada de impressão e digitalização Uni-
flow, as novas soluções de impressão móvel, o progra-
ma Therefore - que facilita acesso imediato à infor-
mação e aos documentos das empresas - e a Iris que
permite a captura, identificação, reconhecimento, con-
versão e compressão de documentos. 

Impressão segura e eficiente
A OKI Europe Limited e a Rindgale anunciaram a disponibilidade da

solução FollowMe nos equipamentos para os equipamentos multi-
funções OKI compatíveis com a plataforma aberta sXP (smart Extenda-
ble Platform), incluindo as séries MC700 e MB700. A FollowMe Embed-
ded para OKI oferece um interface de utilizador intuitivo que permite as-
segurar a proteção e a confidencialidade dos trabalhos de impressão,
bem como a autenticação dos utilizadores diretamente no painel dos
equipamentos. A tecnologia FollowMe permite às organizações ganhar
flexibilidade, reduzir custos de impressão, proteger informação valiosa e
otimizar a eficiência dos seus ambientes de impressão.

Konica Minolta
apresenta Managed
Content Services

A Konica Minolta apresentou o Managed
Content Service (MCS), uma plataforma de
serviços de gestão de conteúdos que se adap-
ta ao fluxo de trabalho digital de cada cliente,
com o objetivo de aumentar a sua eficiência
operativa.  

Este lançamento segue o objetivo da Koni-
ca Minolta de se tornar numa perita na ino-
vação tecnológica e na criação de serviços de
negócios para os seus clientes, ao longo de
todo o ciclo de vida dos documentos. 

GMG lança GMG
ColorProof 5.6

A GMG anunciou o lançamento da
GMG ColorProof 5.6, a mais recente
versão do premiado software de provas
da empresa. A empresa adicionou novas
funções para conexão e trabalho mais
otimizado com os fluxos do trabalho de
pré-impressão, sendo ainda mais efi-
ciente com impressoras e sistemas RIP.
Com a recente revisão de normas ISSO
e a atualização ISO 12647-2:2013, foram
introduzidas algumas modificações com
vista a solucionar os problemas de co-
erência de cores, provocados pelo papel
melhorado com agentes branqueadores
óticos OBA. 

Para dar resposta a estas alterações,
o GMG ColorProof 5.6 disponibiliza no-
vos padrões de provas, compatibilidade
total com as novas condições de me-
dição M0/M1/M2, e o novo papel de pro-
vas melhorado "GMG ProofPaper semi-
matte 250 OBA", para atingir uma maior
qualidade e uma boa coerência entre a
prova e a impressão. 

Canon lança um guia de cross-media para
Fornecedores de Serviços de Impressão
A Canon Europa publicou um guia dirigido a Fornecedores de Serviços

de Impressão (PSPs - Print Service Providers) que pretendam incorporar
cross media na sua oferta de serviços. Elaborado com o contributo do
conhecimentos de especialistas de mercado e de consultores indepen-
dentes do Programa 'Essential Business Builder Program (EBBP)', este
recurso pretende ajudar os PSP's a compreender melhor as oportunida-
des oferecidas pelo cross-media e como podem beneficiar das mesmas.

Projeto Anúncio Like

Marco Aurelio Losas, Customer & Chanel Manager da
Canon para Portugal e Espanha 

Novidades na impressão profissional 



Operando desde 1988, o escritório tem por objetivo a prestação de

serviços de assessoria e consultoria jurídica nos seguimentos do Direito

do Trabalho, CiviL, Família e Criminal, atuando para propiciar segurança

aos clientes. O escritório dispõe de  especialistas, com currículo

expressivo em atuação judicial e extrajudicial, assim como negociadores

nas relações coletivas e sindicais. 

Idiomas: português e espanhol

Rua Senador Souza Naves, 136, sala 06.

Ibiporã-PR (Brasil)

Telefone: 55 43 3258-2134 

farinaciopacheco@yahoo.com.br 

Pacheco & Botega
Avocacia

Trabalhista, Civil, Família e Criminal 



A iPrint eVolution, um produto da Impi-
ka, a empresa adquirida pela Xerox, ofere-
ce às empresas várias formas de serviços
de impressão, capitalizando e maximizan-
do o potencial de crescimento do negócio
de impressão com tecnologia de jato de
tinta. 

Flexível o suficiente para lidar com
papéis comuns não revestidos e revesti-
dos de alta qualidade para jato de tinta, es-
te equipamento piezoelétrico, com tecno-
logia de ponta, a pedido, trabalha em velo-
cidades até 3.628 páginas A4 por minuto,
oferecendo alimentação contínua

em rolo, com largura de até 50 centíme-
tros.

Para uma maior produtividade e auto-
mação, o fluxo de trabalho FreeFlow pode
ser integrado com as impressoras iPrint,
suportando todos os principais formatos
de dados, incluindo PDF, PS e IPDS numa
plataforma única. Os prestadores de ser-
viços de impressão passam a poder facil-
mente expandir as suas ofertas de apli-
cações nos mercados transacional, pro-
mocional, embalagens, editorial, correio
direto e materiais publicitários.
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Fujifilm apresentou, no início de
novembro, a Fujifilm Jet Press
720S, a sua mais recente geração
de impressoras digitais a jato de

tinta, de alimentação a folha, em formato
B2. A nova gama conta com uma série de
melhorias em termos de qualidade e con-
sistência, nomeadamente tempo de ativi-
dade, personalização, utilização de dados
variáveis e variedade de aplicações.

A Jet Press 720S foi reforçada com
uma série de ajustes que permitem ofere-
cer produtos impressos da mais alta quali-
dade e consistência, reduzindo o tempo
de atenção do operador. Foram ainda in-
troduzidas alterações nos injetores, na su-
perfície do cilindro de impressão e no con-
trolo do vácuo do papel que melhoraram a
qualidade geral do equipamento e redu-
zem a deformação do papel em áreas al-
tamente tintadas.

"A impressão digital já percorreu um
longo caminho nos últimos 20 anos. Na
Fujifilm seguimos de perto os desenvolvi-
mentos tecnológicos desde 2004, e esta-
mos muito satisfeitos com a apresentação
da segunda geração de impressoras a  ja-
to de tinta formato formato B2", referiu Ta-
kashi Yanagawa, vice-presidente sénior
da FUJIFILM Europe GmbH, durante a
apresentação. 

Taro Aoki, Head of Digital Press Solu-
tions EMEA Fujifilm Europe, revelou as
características do novo modelo, apresen-
tando também informações sobre a em-
presa que atualmente conta com três áre-
as de soluções - documental, imagem e
informação - e na qual 34% das receitas
provêm da área de impressão, com 6,7%

do valor dedicado à pesquisa e desenvol-
vimento.

A nova versão do equipamento permite
concorrer com o offset de média tiragem e
baseia-se nas tintas Vividia, de base
aquosa, desenvolvidas especialmente pa-
ra as cabeças de impressão Samba, no
fluxo de trabalho XMF e na estrutura
mecânica  da Jet 720 S.

Encontram-se instaladas, a nível mun-
dial, 23 máquinas da versão anterior e já
se contam cinco pedidos confirmados da
nova versão, estando atualmente uma
máquina instalada na empresa alemã
Straub Druck. Durante o evento, o CEO da
Straub Druck, o espanhol Francisco Marti-
nez, revelou os vários trabalhos possíveis
de realizar com este equipamento na grá-

fica alemã.  A Jet 720S  pode imprimir
2.700 páginas por hora, em formato B2,
inclusive com dados variáveis, com uma
resolução de 1.200 x 1.200 dpi, sobre pa-
pel específico revestido ou não, de espes-
sura entre 127 e 300 gr/m2. Graham Lee-
son, Head of Communications da Graphic
Sytems Fujifilm Europe, concluiu a apre-
sentação do equipamento destacando al-
gumas das suas vantagens, nomeada-
mente o revestimento homogéneo dos
fundos, uma maior gama de cores, supe-
rior ao padrão ISO 12647-2 e os acaba-
mentos imediatos após impressão, com
verniz, estampagem, ou laminados.

Fujifilm apresenta Jet Press 720 S, 
a nova geração de impressoras digitais inkjet formato B2

Takashi Yanagawa, vice-
presidente sénior da Fu-
jifilm Europe.

Taro Aoki, Head of Digital
Press Solutions EMEA Fuji-
film Europe.

Francisco Martínez,
CEO da Straub Druck.

Nova série KBA
RotaJET L

A KBA revelou a sua gama de equipamentos a ja-
to de tinta de alto volume e alta flexibilidade, a KBA
RotaJET L, adaptável às necessárias mudanças de
largura de banda e configuração, para impressão di-
gital de livros, correio direto, revistas e jornais. 

A nova série de equipamentos digitais da KBA in-
clui cinco sistemas de impressão RotaJET que po-
dem trabalhar larguras de banda dos 895 a 1300
mm. Como todos os sistemas foram desenvolvidos
numa plataforma idêntica, é possível atualizar uma
KBA RotaJET 89 (largura de banda 895mm) de for-
ma fácil e rápida a uma RotaJET 100, RotaJET 112,
RotaJET 123 ou mesmo a uma RotaJET 130 (largu-
ra de banda 1.300 mm). É ainda possível adaptar
um sistema monocromático 1C para um sistema de
cor 4C. 

iPrint eVolution garante flexibilidade



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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COMPRA e VENDA
MÁQUINAS GRÁFICAS USADAS

Adast, Solna, Hamada, 
Heidelberg, Roland, Polar…

SERIEDADE
PAGAMENTO À VISTA

FALAMOS PORTUGUÊS

LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
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EXPERTOS EM IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO

FORNECEDORES

laprensa@laprensa.com.pt
www.laprensa.com.pt

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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Portucel Soporcel
bate recorde

histórico de venda
de papel

O grupo Portucel Soporcel aumentou o volume de
vendas de papel em 3,3% para mais de 1,147
milhões de toneladas nos primeiros nove meses de
2014, atingindo um máximo histórico. Esta subida
permitiu atenuar o efeito negativo da descida dos
preços da pasta de papel neste período. O volume de
negócios atingiu os 1138 milhões de euros.

Entre janeiro e setembro, a empresa alargou a sua
atividade de 118 para 127 países, tornando-se numa
das companhias portuguesas com maior presença a
nível internacional. 

Gama de adesivos
para contacto direto
com alimentos

Os adesivos acrílicos
A251 e SP123 da Adestor,
a marca de autoadesivos
da Lecta, estão disponí-
veis com certificação ISE-
GA para contato direto
com alimentos secos e/ou
húmidos.

O A251 é um adesivo
permanente de aplicação
geral sobre superfícies
normais e conta com boa
aderência em superfícies ligeiramente rugosas ou curvadas. O adesi-
vo SP123 é um superpermanente com alta aderência adequado para
superfícies difíceis e rugosas como madeiras, cartão e plástico (HD-
PE, PP, PET e PVC).

Ao obter esta certificação, a Lecta oferece uma ampla variedade de
materiais autoadesivos especialmente adequados para a produção de
etiquetas e rótulos na indústria alimentar.

50 º aniversário
da Ensocoat 

Ensocoat, um
dos produtos de
topo da Stora
Enso para em-
balagens de lu-
xo e produtos
gráficos, acaba
de celebrar o
seu 50º aniversário. Nos últimos anos, a
evolução do Ensocoat centrou-se na bran-
cura, brilho, no tom mais azulado, melhoria
da resistência à radiação ultravioleta e numa
superfície mais suave. Como resultado, ca-
da vez mais marcas de luxo utilizam Enso-
coat para as suas embalagem. No segmen-
to gráfico, o posicionamento do Ensocoat foi
reforçado este ano, graças à certificação da
etiqueta ecológica da UE, uma vez que En-
socoat foi o primeiro cartão SBS (cartão
branco homogéneo) do mundo a recebê-la. 

A Mitsubishi Paper HiTec apresentou o Jetscript DLS 9020, um no-
vo papel brilhante, em ambos os lados, dirigido ao crescente merca-
do de impressão a jato de tinta de alta velocidade. O papel de 90g for-
nece características offset e é ideal para uso tanto com pigmentos,
como com tintas com corantes. Com muito boa opacidade, alta bran-
cura e muito boa reprodução, o DLS 9020 foi projetado especifica-
mente para aplicações como impressão a pedido, folhetos e revistas,
correio direto e TransPromo

Paperworld 2015
promete novidades

"Always different" (Sempre Diferente) é o lema da
Paperworld 2015. Esta feira internacional especializa-
da em artigos de papelaria, escritório e estacionário,
vai decorrer de 31 de janeiro a 3 de fevereiro de 2015,
convertendo-se numa plataforma de negócios e
tendências que garante a esta indústria um arranque
com sucesso da temporada de 2015.

O evento vai contar com 1677 expositores proce-
dentes de 58 países e espera reunir mais de 42 mil vi-
sitantes de 143 países. Vai ainda incluir uma área de
conferências, onde são apresentadas as novidades
do sector e eventos formativos, com um programa de-
dicado a temas da atualidade.

Papel revestido de jato de tinta
com características offset 

Eficiência na
inserção de

encartes
A West Ferry Printers reorganizou totalmente o seu

processo de produção no novo centro de impressão de
Luton, em Londres. 

A gráfica imprime semanalmente cerca de  5,2
milhões de jornais, mas conta com tecnologia especial-
mente configurada não apenas para essa tarefa, mas
também para a opção de imprimir produtos semico-
merciais e híbridos. Há mais de 20 anos que a empre-
sa conta com tecnologia Ferag na sala de  correio, de-
vido à fiabilidade dos equipamentos e às várias possi-
bilidades de ampliação de soluções.  A West Ferry
Printers fez uso dessa opção ao integrar um tambor de
inserção MSD-H, na sala de correio, com o objetivo de
aumentar a criação de valor, ao mesmo tempo que ofe-
rece novos serviços ao mercado. Mesmo com prazos
muito breves, a empresa pode trabalhar com grandes ti-
ragens e inserir um máximo de quatro suplementos. A in-
tegração do segundo tambor de inserção MSD-H, ocorri-
da posteriormente, também decorreu com sucesso. 
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Antalis
promove

Brainstore em
Lisboa

Com o objectivo de aproximar o mun-
do do papel aos profissionais de design e
da impressão, a Antalis promoveu, em
Outubro, um Brainstore no espaço do
Lisboa Story Centre, em Lisboa, num
showroom que pretendia dar a conhecer
os papéis especiais da marca e potenciar
a imaginação dos profissionais. Partici-
param no encontro designers, agências,
impressores e interessados que tiveram,
assim, a oportunidade de conhecer as úl-
timas novidades dos papéis e receber in-
formação atualizada dos representantes
da marca. A fabricante pretendeu, com
esta iniciativa, oferecer assessoria per-
sonalizada com o fim de ajudar os profis-
sionais a escolher os suportes adequa-
dos, dependendo das necessidades de
impressão e dos trabalhos a realizar. 

A Antalis oferece a mais ampla gama
de aplicações graças às várias marcas
de papéis criativos. Com uma grande va-
riedade de cores, acabamentos, texturas
e gramagens, os papéis da Antalis são
direcionados para produtos de papelaria
corporativa, publicidade , promoção e
embalagem de luxo e encadernação,
apresentando papéis metálicos e translú-
cidos ou com diversas texturas e cores.  

C
om o objetivo de apoiar as empresas no seu esforço por in-
tegrar o papel nas políticas ambientais, a Antalis desen-
volveu a iniciativa Green Connection, com o sistema Gre-
en Star System (GSS) como núcleo central. Este sistema

atribui uma classificação por estrelas (0-5) a cada produto de papel,
de acordo com as suas credenciais ambientais, com base em rigo-
rosas requisitos sobre a origem das fibras de madeira e o processo
de fabrico do papel. Como parte desta iniciativa, a Antalis também
desenvolveu várias ferramentas e soluções adicionais para promo-
ver a excelência ambiental, entre as quas o vídeo "Sabia que? ", o
catálogo Green White Paper, o catálogo Antalis Green Brochure, a
ecocalculadora e o Guia Ambiental.

A Antalis apresentou ainda a iniciativa "Creative Power", que
combina a mais ampla gama de papel disponível atualmente (com
mais de 2.000 referências distribuídas por todo o mundo) e a anun-
ciou a implementação da campanha "Papercards" (12 cartões pos-
tais diferentes, impressos em 12 diferentes papéis e desenhados
por 12 artistas diferentes que serão enviados a mais de 15.000 des-
tinatários), duas medidas que visam incentivar aqueles que ainda
não recorrem ao uso de papéis criativos - diretores artísticos , de-

signers, grandes marcas e agências de relações públicas e eventos
- para que tomem consciência do valor que este meio pode trazer a
qualquer projeto.

A distribuidora apresentou ainda o Storybook do Conqueror, que
reúne a história deste papel, a sua gama de papéis criativos, e o
Sensation Matt, um papel mate direcionado para fotografia.

PEFC apoia a
Certificação Forestal
da Indonésia

O Programa para o Reconhecimento dos Sistemas de Certi-
ficação Florestal (PEFC) apoia oficialmente a Certificação de
Cooperação Florestal da Indonésia (IFCC) do Plano de Gestão
de Certificação Florestal Sustentável. 

A introdução da IFCC no maior programa de certificação flo-
restal do mundo, marca um importante passo para o sector flo-
restal na Indonésia, uma vez que oferece à IFCC um aval mun-
dialmente reconhecido.

Para atribuir este reconhecimento, a PEFC segue um rigo-
roso processo de avaliação a nível nacional que envolve as
partes interessadas, garantindo que todos os requisitos da cer-
tificação indonésia cumprem os requisitos ambientais, sociais
e económicos dos Parâmetros de Sustentabilidade do PEFC.

Sirio Ultra Black
A Fedrigoni desenvolveu e lançou o Sirio Ultra Black, dentro da gama Sirio de

papel colorido, um papel 20%  mais escuro do que os restantes papéis pretos.
Este tom de preto mais profundo é direcionado a aplicações "Premium" como
caixas de luxo para perfumes e sapatos, bem como rótulos, encartes e capas
de livros e catálogos. O papel de 185 g / m2 é particularmente adequado para
sacos de papel preto. Conta ainda com uma versão estampada em relevo de Ultra Black, ideal para capas de livros e caixas de sapa-
to, disponível em 115 g / m2. 

O papel da Síria Ultra Black obtém bons resultados quando usado com efeitos, como envernizado, relevo em branco ou estampagem
a quente metalizada. O novo papel foi projetado para eliminar o risco de oxidação da estampagem a quente, um problema comum no
papel preto. Os novos pigmentos são também muito resistentes à luz, o que significa que os produtos não ficam descoloridos com a luz
solar ou com a exposição em escaparates. O papel conta com uma boa rigidez e pode ser perfurado, dobrado e colado.

Antalis melhora
rastreabilidade da
oferta de produtos

A Antalis desenvolveu a plataforma Myrmex que
tem como objetivo fortalecer a rastreabilidade de toda
a cadeia de fornecimento da empresa, recolhendo in-
formação exaustiva sobre a conformidade reguladora
dos seus fornecedores e o cumprimento das novas
normas FSC e PEFC, bem como do novo regulamento
Europeu da Madeira. A ferramenta permite à Antalis
avaliar claramente os riscos potenciais vinculados a
determinados  fornecedores de materiais e tomar me-
didas para os reduzir, se necessário.

A plataforma Myrmex é acompanhada por uma Polí-
tica Sustentável de Pasta de Madeira e Papel que de-
talha os esforços da Antalis para garantir a utilização
de madeira proveniente de fontes legais, sustentáveis
e bem geridas, e apoia as iniciativas e programas de
gestão florestal que o promovam. A plataforma e a
política são parte integrante da Iniciativa Antalis Green
Conection através da qual o Grupo pretende colaborar
com os fornecedores, clientes e outras partes interes-
sadas na indústria de papel para desenvolver produtos
e soluções que promovam a excelência ambiental.

Stora Enso investe em equipamentos
A Stora Enso anunciou o investimento de 27 milhões de

euros, durante 2015, na otimização da máquina 5 na uni-
dade de Tainionkoski, da fábrica Imatra, na Finlândia, com
vista a aumentar a capacidade de produção em cerca de 20
mil toneladas e obter melhorias na qualidade do produto. 

Juan Domingo Merino, diretor de Marketing de Antalis Eu-
ropa Oeste; Stephan Courtot, diretor geral Antalis Europa
Oeste; e Enrique Hernández, diretor de Negócio da Iberia.
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