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4 anos 
a dar cor à indústria gráfica

4ª Jornada Técnica 
Luso-Espanhola

Agora é hora de avançar!



Descobrir e
implementar

novas
formas de
negócio na

gráfica

Agora é hora de evoluir!

4ª Jornada Técnica  Luso-Espanhola

Quinta-feira, 21 maio de 2015. Lisboa

� A 4ª Jornada Técnica tem início às

10h e termina às 18h.

� O preço da participação é de 30 € e

inclui todas as conferências, almoço

e coffee break.

� Inscrição: enviar email para

laprensa@laprensa.com.pt ou

através do site www.laprensa.com.pt

ORGANIZAÇÃO

COLABORAÇÃO
www.laprensa.com.pt

Grupo 1 Novos  ambientes de  impressão
� Embalagem
� Flexografia
� Etiquetas
� Acabamento digital

Grupo 2 Novos horizontes na impressão digital
� Impressão digital comercial
� Impressão digital de grande formato
� Impressão digital documental
� Impressão digital de dados variáveis
� Impressão digital têxtil

Grupo 3 Design e criatividade

Grupo 4 Gestão Empresarial: ferramentas para melhorar
� ERP
� Produção e Comercialização na indústria de impressão
� Certificados e normas gráficas
� Web to print

Temas da Jornada Técnica
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La Prensa promove 

4ª Jornada
Técnica Luso-

Espanhola

D
escobrir e implementar novas formas
de negócio na gráfica é o tema da 4ª
Jornada Técnica Luso-Espanhola que
vai decorrer, a 21 de maio, em Lisboa,

no Vip Executive Art´s Hotel.
O novo ambiente da impressão, os novos

horizontes da impressão digital, a importância
do design e da criatividade, marketing digital e
ferramentas essenciais para uma gestão em-
presarial de sucesso serão tópicos em desta-
que, num encontro que reúne empresários grá-
ficos e especialistas do sector e que pretende
focar todas as questões relevantes que atual-
mente preocupam e dominam a indústria gráfi-
ca. Este será o quarto evento, de um conjunto
de jornadas técnicas organizadas, com suces-
so, pela revista La Prensa, com frequência
intercalar entre Lisboa e Porto. 

www.laprensa.com.pt

Artec reúne especialistas da
indústria gráfica em Tomar

Multiplicidade foi o tema da 25ª edição do ARTEC, um
evento organizado anualmente pelos alunos finalistas da li-
cenciatura em Design e Tecnologia das Artes Gráficas, do
Instituto Politécnico de Tomar.

O programa incluiu apresentações de profissionais e
especialistas da indústria sobre diversos temas ligados ao
design, produção gráfica e impressão, e a realização de
workshops. "A multiplicidade é uma característica que dis-
tingue claramente tudo o que se faz hoje na nossa área
profissional. Não se pode criar um projeto hoje sem pensar
em múltiplas representações físicas e virtuais do mesmo.
O mundo editorial não vive sem uma multiplicidade de su-
portes: papel, web, smartphone, tablet, entre outros", afir-
mou a organização em comunicado. "Fazer design de co-
municação e produzir graficamente, hoje, significa encon-
trar uma solução global com vida polimórfica e flexível pa-
ra ser eficaz na vasta multiplicidade de formatos e de su-
portes à disposição".

Sistrade prossegue
divulgação

internacional
A Sistrade vai marcar presença em mais duas conferências

internacionais no sector da indústria gráfica na área de emba-
lagens e etiquetas, no XVII Congresso ANFEC que decorre
entre 14 e 17 de maio, em Ibiza, Espanha, e na FEST.A CRO-
PAK que tem lugar em Zagreb, Croácia, a 14 e 15 de maio.

O XVII Congresso ANFEC é organizado pela Associação
Nacional de Fabricantes de Etiquetas em Continuo de Espan-
ha que reúne anualmente os seus sócios num congresso de
três dias para apresentar as estratégias e soluções na área
das etiquetas. Este ano, o evento decorre sob o tema "El dia
a dia ante el cambio de modelo económico", que terá como
pano de fundo as paisagens da ilha de Ibiza.

Pelo segundo ano consecutivo, a empresa participa na
conferência internacional FEST.A CROPAK, um certame que
reúne utilizadores e produtores de embalagens da Croácia,
designers, indústria de impressão, onde a empresa terá a
oportunidade de apresentar a sua solução Sistrade - MIS (Ma-
nagement Information System) for sustainability increase! du-
rante as sessões "Trends in Modern and Sustainable Packa-
ging Production", no dia 15. A Sistrade  participa nestes dois
eventos como fornecedor de um sistema MIS|ERP com as fe-
rramentas necessárias para a gestão completa de empresas
de impressão de embalagens e etiquetas. 

Recentemente, a empresa marcou presença, pela segun-
da vez, numa das maiores feiras do Médio Oriente e Norte de
África no sector das embalagens - GULF PRINT & PACK
2015 que decorreu no Dubai, EAU, de 13 a 16 de abril de
2015. 

Roland 700
Evolution recebe
Red Dot Award

A nova máquina de impressão offset Roland
700 Evolution, lançada no final do ano passado,
foi vencedora de um dos maiores concursos de
design do mundo, os Red Dot Award 2015. Se-
gundo a organização do evento, a edição deste
ano contou com a participação de mais de 5 mil
produtos, de 56 países diferentes, submetidos à
avaliação de designers, académicos e jornalis-
tas de 25 países. Entre as características que
distinguiram a Roland 700 Evolution, destaca-
ram-se o Direct Drive, os controlos touch-scre-
en e o alimentador, bem como facilidades er-
gonómicas para operação, e o visual elegante
e futurista.

Heildelberg compra Hartmann

A
Heilderberg formalizou, em abril, a

aquisição do Grupo Europeu PSG

(Printing Systems Group), proprietá-

rio das distribuidoras da Heilderberg

no sul da Europa e Benelux, das quais cons-

ta a Hartmann, a distribuidora espanhola da

fabricante alemã, e as empresas homólogas

da Grécia, Itália, Holanda e Bélgica.

Segundo anunciaram Harald Weimer,

consultor, Wolfgang Roth, diretor de vendas

da Heidelberg, e Xavier de Quadras, diretor

geral da Hartmann, o passo seguinte será a

definição de estratégias futuras. 

Durante os próximos 12 meses será leva-

do a cabo um processo de integração, no fim

do qual a estrutura da Heidelberg em Espan-

ha passa a integrar a Heilderberg West of

Europe. A aquisição do Grupo PSG irá tra-

duzir-se em vendas adicionais de cerca de

130 milhões de euros para o Grupo Heilder-

berg, principalmente através de serviços e

consumíveis.
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José Martins é o
rosto da M2, conheci-
da no meio gráfico pe-
la excelência com que
trabalha papéis e téc-
nicas especiais de im-
pressão, ganhando a

denominação, por muitos, de gráfica gour-
met. Uma arte à qual José Martins consagra
mais de 30 anos, garantindo que a dedi-
cação ao trabalho faz toda a diferença
quando se quer oferecer qualidade. 

La Prensa, junho 2011

O sucesso da Gre-
ca deve-se, em gran-
de parte à visão em-
presarial de José Pin-
to, que, de uma pe-
quena tipografia criou
uma gráfica de topo.
Dois anos antes da

entrevista que concedeu à La Prensa, tinha
adquirido uma XL 75, um investimento de
cerca um milhão de euros, e nesse ano ins-
talou uma linha de acabamento da Muller
Martini. Investimentos de grande vulto, em
tempo de crise, que reflectiram uma aposta
na qualidade e um posicionamento a olhar
para o futuro.

La Prensa, junho 2011

O Presidente da
APIGRAF (Asso-
ciação Portuguesa
das Indústrias Gráfi-
cas, de Comunicação
Visual e Transforma-
doras do Papel) José

Augusto  Constâncio, representante da
gráfica Eurodois, revelou à La Prensa as
medidas que a direção recentemente eleita
pretendia implementar no sector, destacan-
do a importância da nova geração que está
a assumir o controlo das empresas gráficas
portuguesas. 

La Prensa, setembro-outubro 2011

Com mais 20 anos
de existência, a Asso-
ciação dos Comer-
ciantes de Equipa-
mentos e Produtos
para as Artes Gráficas
(ACEPAG) representa

algumas das maiores
empresas fornecedo-
ras da indústria gráfica
nacional. Em entrevis-
ta à La Prensa, onde
esteve acompanhado
por Alfredo Theodo-

ro, um dos fundadores da associação, Pau-
lo Almeida, o presidente de então, lembra-
va os tempos conturbados vividos pelas
empresas, com quebras acentuadas nas
vendas, e defende que se deve apostar no
mercado internacional.

La Prensa, novembro-dezembro 2011

Devido ao seu tra-
balho com empresas
gráficas, Jorge Alves,
administrador da En-
viestudos, conhece
bem as suas fraque-
zas e potencialidades.
Fundador de uma em-

presa que presta serviços de consultoria,
formação e monitorização, o responsável
pelas áreas de assessoria, certificação e
comunicação da consultora, apresentou al-
gumas dicas a empresários gráficos que
pretendam sobreviver num mercado cada
vez mais competitivo.

La Prensa, maio-junho 2012

Conceição Barbo-
sa é um nome conhe-
cido na indústria gráfi-
ca portuguesa. Produ-
tora gráfica há mais de
15 anos, autora de um
conceituado manual
técnico, e professora,

é também uma das proprietárias da Loja!
(ex-Loja das Maquetas), um espaço inova-
dor e "único no mundo", localizado em Lis-
boa, que oferece materiais para produção
gráfica, assessoria e produção criativa.

La Prensa, setembro-outubro 2012

No mundo das ar-
tes gráficas desde os
16 anos, Manuel Ri-
beiro lidera uma em-
presa que se tem des-
tacado no mercado e
que sobrevive com re-

lativa facilidade a uma
crise que já fechou por-
tas a muitas empresas
concorrentes. Em en-
trevista à La Prensa, o
empresário, e a filha,
Nádia Ribeiro, revela-

vam as estratégias para manter o negócio
estável e promissor, em tempos difíceis,
mostrando-se confiantes no futuro.

La Prensa. Janeiro-fevereiro 2013

Diretor da Escola de
Design e Artes Gráfi-
cas do ISEC, em Lis-
boa, e também profes-
sor e investigador, Pe-
dro Oliveira analisou a
situação do design no
país, defendendo a ne-

cessidade das empresas gráficas integra-
rem designers nos seus quadros para so-
breviver num mercado que já não se ali-
menta de grandes tiragens mas sim da ofer-
ta de produtos diferenciados.

La Prensa, março-abril 2013

Ilustrador e tipógra-
fo, Luís Henriques,
membro fundador do
atelier " O homem do
saco", deu a conhecer
aos leitores da La
Prensa um espaço on-
de a tradição ainda pul-

sa e resiste à voracidade comercial. No ate-
lier " O homem do saco", em Lisboa, encon-
tram-se prelos, prensas e gavetas rechea-
das de tipos. Aqui fervilha criatividade e
paixão pela arte de imprimir, à velha manei-
ra artesanal.

La Prensa, maio-junho de 2013

Francisco Mendes e Jorge Pinto, dois
jovens engenheiros apaixonados por tecno-
logia 3D, lançaram a BEETHEFIRST, a pri-
meira impressora 3D totalmente portugue-

sa. Apresentada oficialmente no início de
outubro de 2013, o equipamento foi conce-
bido de raiz, apenas com materiais portu-
gueses, e prometia vir a ser um caso de su-
cesso.

La Prensa, setembro-outubro 2013 

Alguns meses de-
pois de assumir o car-
go de diretora do cur-
so de Design e Tecno-
logia das Artes Gráfi-
cas do Instituto Po-
litécnico de Tomar,

Maria João Bom explicava à La Prensa de
que forma pretendia atrair mais alunos para
a instituição, segundo a qual, é a única, no
ensino superior público, "a proporcionar um
elevado grau de conhecimento sobre a
indústria gráfica". 

La Prensa, janeiro-março 2014 

Conhecido pelo
seu legado à indústria
nacional de artes grá-
ficas, Guilhermino
Pires, fundador do
curso de tecnologia
das artes gráficas, do
Instituto Politécnico

de Tomar, defendeu, em entrevista à La
Prensa, onde apresentou o seu percurso,
que mais do que investir em equipamentos
de última geração, as empresas devem
apostar em profissionais qualificados, para
alcançar o sucesso.

La Prensa, outubro-dezembro 2014

Em 2008, no ano
em que a crise des-
pontava, e muitas grá-
ficas começavam a
definhar, Pedro Bas-
tos investiu numa má-
quina de cerca de dois
milhões de euros, a

única no país que imprime com sistema de
estampagem a frio. De uma pequena gráfi-
ca até aos dias de hoje, o caminho do Estú-
dio Gráfico 21 tem sido de crescimento sus-
tentado, com base na diferenciação, num
exemplo de que o sucesso de uma empre-
sa é, acima de tudo, fruto da visão de quem
a gere.

La Prensa, janeiro-março 2015

Especial Aniversário

Retratos de sucesso da indústria gráfica
Durante os quatro anos de publicações da La Prensa Portugal foram

vários os rostos que passaram pelas páginas da revista, a maior parte re-
presentantes de empresas ou organizações de sucesso. Em comum, to-
dos partilham o gosto pela excelência, o empenho, e a confiança de que
a indústria de artes gráficas ainda tem muito para oferecer. 

As jornadas técnicas, promovidas regularmente pela La Prensa, são

também uma oportunidade única de encontro e partilha dos profissionais
da indústria que se tornou num evento incontornável na agenda de ativi-
dades do sector. Aproveitamos o quarto aniversário da La Prensa Portu-
gal, celebrado em Junho deste ano, para fazer um pequeno circuito pelos
nossos arquivos, agradecendo a todos os que nos acompanham, apoiam
e encorajam a prosseguir.
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C
erca de 70 empresários gráfi-
cos e profissionais da indústria
gráfica reuniram-se a 23 de no-
vembro de 2012, em Lisboa,

durante a 2ª Jornada Técnica Luso-Es-
panhola da revista "La Prensa", um en-
contro marcado por oito conferências que
abordaram assuntos tão diversos como a
reinvenção da empresa gráfica, im-
pressão digital, impressão sem álcool, e
software de gestão. 

A sessão de trabalhos abriu com a
apresentação do diretor técnico do Insti-
tuto Tecnológico e Gráfico Tajamar, Au-
relio Mendiguchía, que destacou os no-
vos desafios que se colocam aos profis-
sionais de uma indústria que está a viver
grandes mudanças. O encontro conti-
nuou com as apresentações de Santiago
Franco, da HP, que apresentou a im-
portância da impressão digital para o
crescimento do negócio, referindo que a
impressão digital é um complemento ao
offset. Miguel Bos, da Müller Martini Ibéri-

ca, abordou a importância do digital no
mundo gráfico, destacando a impressão
web to print. A quarta conferência do dia
coube a Sergio Deike, da Bottcher Ibérica
que mostrou como se podem melhorar os
resultados com os produtos adequados,
destacando os produtos e certificações
que a empresa disponibiliza. Loli Janez,
da Beca Gráfica, apresentou uma sessão
baseada na impressão sem álcool, desfa-
zendo alguns mitos que existem à volta
deste tipo de impressão e apontando as
vantagens que traz para a empresa gráfi-
ca e para o ambiente. 

Helder Martins, da Sistrade, mostrou,
durante a sua apresentação, como o soft-
ware de gestão pode revitalizar uma em-
presa gráfica, exemplificando, ainda, de
que forma pode a Realidade Aumentada
tornar-se uma excelente ferramenta para
complementar os orçamentos. Por fim,
Aurelio Mendiguchía encerrou a sessão
de trabalhos apresentando as últimas
Inovações técnicas na Drupa.  
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R
elançamento do negócio de artes
gráficas foi o tema da 3ª Jornada
Técnica Luso-Espanhola, promo-
vida pela revista La Prensa que,

mais uma vez, contou com forte adesão dos
empresários e profissionais da indústria grá-
fica portuguesa. Cerca de 70 profissionais
reuniram-se, a 6 de junho de 2014, no Porto,
com o objetivo de ouvir e trocar impressões
sobre novos modelos de negócio e estraté-
gias de adaptação às crescentes exigências
do mercado. 

Aurelio Mendiguchía, diretor técnico do
Instituto Tecnológico e Gráfico Tajamar,
abriu a sessão de trabalhos desafiando os
profissionais a adaptarem-se ao "novo para-
digma" de produção e distribuição de con-
teúdos. Manuel Gómez Güemes, gerente
da Procograf, empresa espanhola dedicada
à consultoria e reengenharia de processos
no sector de artes gráficas defendeu a mais-
valia que representa para as empresas con-
tar com uma certificação PSO (Process
Standard Offset), da Fogra, um serviço dis-
ponibilizado pela Procograf, entre outros.

Miguel Sanches, professor assistente no
Instituto Politécnico de Tomar, abordou o te-
ma "A indústria da impressão e os 'novos'
serviços complementares", alertando que
serão as empresas gráficas com capacida-
des para trabalhar na área digital, na Internet
e na gestão de conteúdos, que terão maior
facilidade em captar elevados níveis de ren-
tabilidade.  No painel "Harmonia entre o tra-
dicional e o atual: offset e impressão digital",
Luis Virgos, Business Manager da Kodak
Digital Printing Iberia, abordou o tema "Im-
pressão híbrida: acrescentando dados va-
riáveis com o seu equipamento de offset".
Luis Virgo comparou ainda as vantagens da

impressão híbrida sob a impressão offset,
sublinhando a capacidade de personalizar a
comunicação. Seguiu-se o diretor de Ope-
rações da Jet Press Project Leader, da Fuji-
film, António Constantino que, sob o tema
"Offset e Impressão Digital", referiu a
tendência da queda do offset e crescimento
do digital, no mercado da Europa Ocidental.
A impressão de grande formato esteve em
destaque na apresentação de Marco Sei-
xas, Area Manager WFIJ Project Leader da
Fujifilm. Da parte da tarde, a abrir o painel
"Design, impressão digital e acabamentos",
Miguel Bos, diretor da Müller Martini Ibérica,
abordou as tendências de mercado, sublin-

hando que a individualização da impressão
digital abre caminho a novas fontes de re-
ceitas e modelos de negócios, e que as má-
quinas de acabamento devem ser multifun-
cionais e utilizáveis com produtos impressos
em offset e digital.

Maria João Bom, diretora do curso de De-
sign e Tecnologia das Artes Gráficas do Ins-
tituto Politécnico de Tomar, sob o tema "A
tecnologia ao serviço da criatividade no de-
sign gráfico" abordou a importância dos
avanços tecnológicos no design gráfico e vi-
ce-versa. André Oliveira, diretor do departa-
mento de Flexible Packaging & Labels da
Sistrade apresentou algumas das vanta-
gens dos produtos da empresa sediada no
Porto, que se expandiu a nível internacional
e que conta atualmente com clientes em
cerca de 19 países. O encontro terminou
com uma exposição de Fernando Sanz,
CEO da Alborum e Editor da revista La
Prensa, sobre as vantagens e formas de uti-
lização de dados variáveis, apresentando
vários exemplos sobre como apostar neste
segmento com sucesso.

Especial Aniversário

Quatro anos de jornadas técnicas
Num encontro que tradicionalmente reúne empresários e especialis-

tas da indústria gráfica nacional, as jornadas técnicas pretendem ser
um campo de formação e debate sobre todas as questões relevantes
que preocupam e dominam o sector. Este ano, a 4ª edição do evento vai
focar as novas formas de negócio na gráfica, abordando o novo am-

biente da impressão, a importância do design e da criatividade, marke-
ting digital e as ferramentas essenciais para uma gestão empresarial de
sucesso. Ao longo das três últimas edições, muitos foram os temas de-
batidos, num espaço que pretende contribuir para a evolução desta
indústria em Portugal.

C
erca de cem participantes, que re-
presentaram 40 empresas gráfi-
cas, reuniram-se na Primeira Jor-
nada técnica Luso-Espanhola,

que decorreu a 17 de junho de 2011, na Pó-
voa de Varzim. Organizado pela revista es-
panhola La Prensa e pela empresa Shared
Risk, o encontro pretendia analisar a atual si-
tuação do sector gráfico e apresentar as últi-
mas tecnologias do mercado que permitem
criar mais rentabilidade às empresas gráficas. 

Dirigida a empresários e profissionais
gráficos portugueses e espanhóis das re-
giões da Galiza e Astúrias, a jornada abor-
dou temas como redução de custos na pro-
dução, retorno do investimento e investi-
mentos rentáveis. 

Aurélio Mendiguchía, diretor técnico do
Instituto Tecnológico e Gráfico Tajamar, foi
o primeiro orador, apresentando uma breve
história da evolução do processo gráfico.
Seguiu-se uma intervenção de Santiago
Franco, responsável pela HP Indigo Iberia
que apresentou uma reflexão sobre a si-

tuação do mercado, sublinhando que o grá-
fico é cada vez mais um fornecedor de ser-
viços de comunicação. Félix Simarro, res-
ponsável pelos serviços de impressão da
manroland Ibérica Sistemas, falou da im-
portância de acrescentar valor à impressão,
através dos acabamentos. Miguel Bos, dire-
tor da Müller Martini Ibérica, mostrou como
se podem fazer livros através da impressão
digital. 

Juan Emilio Rey, diretor técnico da Bott-
cher Ibérica apresentou soluções técnicas
para alguns problemas de offset atuais, re-
lacionados com rolos, produtos auxiliares e
cauchus. Helder Martins, diretor do departa-
mento de impressão e marketing da Sistra-
de Software Consulting, apresentou as vá-
rias possibilidades que o software da Sistra-
de apresenta para a redução de custos nu-
ma gráfica, através de uma eficiente gestão
da produção em tempo real. Por fim, Aurélio
Mendiguchía falou da realidade aumentada
e das oportunidades que esta pode trazer
para a indústria gráfica. 

Êxito na Primeira Jornada Técnica Luso-espanhola Empresários gráficos debatem o novo mundo gráfico

Como relançar o negócio das Artes Gráficas



UNA CITA 
CON LA 

CREATIVIDAD

 COMUNICACIÓN VISUAL
 INTERIORISMO, ARQUITECTURA
 MERCHANDISING Y RETAIL DESIGN
 PERSONALIZACIÓN DE OBJETOS Y PRODUCTOS TEXTILES

Nuevas

 IDeas
Nuevas

 APLICAcIONeS
Nuevos

 Mercados

BUSINESS CORNER
RECLAMO Y TEXTIL 

PUBLICITARIO

  IMAGEN
PERSONALIZACIÓN
    DIGITAL
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Relatorio drupa 
revela otimisto

O relatório drupa "Tendências Globais", recentemente
divulgado pela organização da maior feira mundial da
indústria gráfica, revela a recuperação sustentada da re-
cessão, com algumas perspetivas surpreendentes. Ela-
borado em outubro do ano passado, o relatório, que vi-
sava percecionar as tendências económicas e operacio-
nais na indústria mundial de impressão, contou, pela pri-
meira vez, com uma pesquisa realizada junto dos forne-
cedores da indústria, permitindo uma conclusão mais
ajustada sobre o mercado de impressão global. 

A pergunta "Qual a sua perspetiva para os próximos
doze meses?" foi respondida por 48 por cento dos pres-
tadores de serviços inquiridos com fortes expectativas
de melhorias na situação económica das suas empre-
sas, tendo apenas sete por cento apontado um declínio.
Os resultados da indústria fornecedora foram igualmen-
te positivos: 51 por cento dos inquiridos previram uma
melhoria e apenas oito por cento antecipam o declínio.
Por outro lado, os resultados das medidas de desem-
penho individual mostram um quadro mais diverso:

1. 47% dos entrevistados viram as suas faturações
crescer, enquanto que 33% registaram uma queda dos
resultados. 

2.  43% dos empresários afirma que as margens di-
minuiram, em grande parte devido ao aumento do custo
das matérias-primas e ao aumento da concorrência.

3. A  impressão digital está a crescer rapidamente,
mas representa ainda uma pequena percentagem do
volume de negócios para a maioria das gráficas. Apesar
da percentagem de impressão digital continuar a au-
mentar, o maior volume de negócios continua a ser ge-
rado através da impressão tradicional. 

A próxima edição da drupa decorre de 31 de maio a
10 de junho de 2016 na Alemanha. As edições seguintes
passarão a contar com intervalos de três anos, ocorren-
do em maio de 2019, 2022 e 2025, em Düsseldorf.

A
Heidelberg organizou, em
março, um tour de produtivi-
dade da máquina offset que
teve como anfitriãs as gráfi-

cas alemãs Onlineprinters e Pharma-
center Rüdeersdorf, num evento que
contou com a presença da La Pren-
sa.

Stefan Hasenzahl, responsável de
negócio da Heidelberg nesta área,
abriu o evento com uma apresentação
em Neustadt, na Baviera, onde se si-
tua a Onlineprinters, resumiu a si-
tuação do mercado da impressão,
apresentando também as Speedmas-
ter XL 105 e Speedmaster XL 106 re-
centemente instaladas na Onlineprin-
ters. Segundo afirmou, prevê-se que
nos próximos cinco anos, a impressão
offset em bobina caia cerca de 2,7%, a
impressão de folha cresça 0,6% e que
outros tipos de impressão diminuam
1,3%, dando lugar o crescimento da
impressão digital, que vai aumentar
em 8,5%, e da impressão flexográfica,
que aumentará 2,6%, o que, em con-
junto, representa um crescimento total
de 0,7% na impressão, onde a im-
pressão offset de folha continuará a ter
a maior fatia do bolo. Todas terão que
se adaptar às reduções de tiragens e a
uma maior variedade de versões.

Depois de analisar os produtos que
a Heidelberg disponibiliza no merca-
do, que abrangem desde a impressão
comercial até à impressão digital e de
etiquetas, Srefan Hasenzahl destacou
a apresentação, na próxima drupa, de
uma máquina formato B1, de im-
pressão digital de folha, a 3D Jetmas-
ter Dimension, de impressão de gran-
de formato, que será lançada na Dru-
pa 2016, e a impressora digital de eti-
quetas Gallus DCS 340, disponível
desde este ano.

Para falar de flexibilidade e produti-
vidade, Frank Suesser, responsável
pela Speedmaster 75, referiu-se ao
sistema Anicolor, nas instalações da
Pharmacenter Rüdeersdorf, onde fun-
cionam cinco máquinas com Anicolor
que esta empresa de embalagens far-
macêuticas possui.

O sistema Anicolor é uma unidade
de entintagem curta sem zonas de tin-
ta com sistema de molha, sem neces-

sidade de ajustes de tinta, reduzindo o
desperdício até 90% em comparação
com máquinas com unidades de tinta
convencionais. As máquinas tornam-
se 50% mais rápidas no arranque, ga-
rantido maior produtividade em tira-
gens curtas. 

O sistema de secagem com LED
UV permite a secagem imediata da fol-
ha, garantindo qualidade mesmo em
papéis não revestidos, e uma apli-
cação flexível numa vasta gama de
substratos, com uma poupança de
cerca de 80% no consumo de energia.
As instalações destes equipamentos
na gráfica alemã dedicam-se a emba-
lagens (65%) e impressão comercial
(35%). A gráfica conta com mais de 30
máquinas XL 75 instaladas. Estes
equipamentos alcançam as 7 ou 8 co-
res em cada face, conseguindo impri-
mir todas as cores de Pantone. Na im-
pressão comercial, a configuração
padrão é de quatro mais quatro cores.

GRÁFICAS ANFITRIÃS

A Onlineprinters é uma gráfica onli-
ne que, segundo Michael Freis, COO
da empresa, se baseia no volume de
produção de trabalhos semelhantes
que entram juntos em máquina. Foi
fundada em 1984, para operar como
gráfica convencional e, em 2004, en-
trou no mundo do comércio eletrónico,
sendo hoje em dia uma gráfica virtual
de grande escala, a trabalhar a partir
de uma gráfica convencional. Com
cerca de 40.000 m2 de instalações e
550 funcionários, está dispersa em vá-
rios edifícios de produção. Conta com
mais de 400 mil clientes em toda a Eu-

ropa, e mais de 3 mil pedidos diários. 
A sua produção é baseada na im-

pressão offset de folhas, impressão di-
gital, impressão digital de grande for-
mato, impressão de látex, impressão
UV e impressão têxtil (sublimação). 

O parque é composto principalmen-
te por cerca de 100 unidades de im-
pressão, incluindo várias máquinas
Speedmaster XL 105/106 de 8 cores.
Conta ainda com uma HP Indigo
10.000 e duas HP Indigo 7500 e várias
máquinas de grande formato para to-
do o tipo de substratos, incluindo uma
impressora de rolo-a-rolo Durst Rho
312R. A encadernação está a cargo
de equipamentos da Müller Martini,
Heidelberg, Horizon, e conta ainda
com um CTP da Agfa. Cerca de 98%
do volume de negócios da empresa é
online, restando 2% para a faturação
tradicional de clientes antigos. 

A Pharmacenter iniciou a sua ativi-
dade dentro do grupo de embalagens
rlc em 2003, mas a atividade impres-
sora do grupo remonta a 1861, com a
fundação da primeira gráfica H.-C.
Bestehorn, em Aschersleben (Ale-
manha). Este grupo de embalagem
faz parte da COPACO e conta com oi-
to centros de produção, seis na Ale-
manha, dois na Polónia e dois na
Suíça.

A Pharmacenter produz caixas para
produtos farmacêuticos, impressos
em quatro máquinas com sistema Ani-
color da Heidelberg, com tiragens que
vão de 500 a 2.000 folhas impressas.
Conta ainda com uma Rotatek, uma
Alprinta da Muller Martini, entre outros
equipamentos. 

Startup projeta
impressora que

"passeia" pelo papel
A startup Americana Zuta Labs está a projetar uma

impressora portátil, "Mini Mobile Robotic Printer", que
imprime movendo-se pelo papel. Com um peso de
apenas 300g e uma dimensão de 10x11cm, a impres-
sora é movida a bateria e não tem limite quanto ao ta-
manho do papel, bastando que seja configurada. Se-
gundo a fabricante, a impressora de bolso será capaz
de imprimir mil páginas por cartucho de tinta e a auto-
nomia da bateria rondará cerca de uma hora, sendo
carregável por uma entrada Micro-USB. Por enquan-
to, o dispositivo imprime apenas em preto, mas os
criadores planeiam lançar versões com suporte a co-
res. A versão atual imprime apenas 1,2 páginas por
minuto, com uma resolução de apenas 96x112 dpi. A
empresa procura apoios para avançar com a versão
final, que será mais rápida e eficiente.

Heidelberg promove "tour de produtividade"
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R
esultados fantásticos, foi assim que
a organização da feira Portugal
Print  resumiu o evento deste ano,
que decorreu entre 19 e 21 de

março, na Exponor, Porto. No total, 8.315
profissionais da indústria gráfica visitaram os
6.500 m2 do pavilhão da Exponor, onde se
encontravam 72 expositores representantes
de 567 marcas. "O resultado foi acima de to-
das as expectativas. Tivemos um crescimen-

to de cerca de 40%, quer ao nível dos visi-
tantes, quer dos expositores, o que, nos dias
que correm, é muitíssimo positivo e um ex-
celente feedback do trabalho que temos de-
senvolvido ao longo dos últimos três anos",
afirmou Vanda Santos, Diretora Comercial
da Profair, entidade organizadora do evento.

Para a próxima edição, em 2007, Vanda
Santos promete "muitas iniciativas que vão
agitar os sectores envolvidos". 

Graphispag 2015: primeiras impressões
Cerca de 20 mil visitantes marcaram presença na Graphispag deste ano. Com uma ofer-

ta comercial de 200 expositores de 13 países, a Graphispag mostrou as possibilidades de
personalizar qualquer tipo de produto, material ou superfície, bem como os últimos desen-
volvimentos de impressão avançada que podem aplicar-se a diversos sectores industriais:
a aliança entre a impressão tradicional, as tintas especiais e os materiais inteligentes po-
dem apresentar alternativas de negócio para as empresas gráficas. O impressor continua
a ser o perfil dominante do visitante da Graphispag.

Trofa recebe evento Portugal 3D
O Evento PORTUGAL 3D 2015 vai reunir, a 12 e 13 de maio, na Trofa, as principais

empresas e especialistas da área, para dois dias dedicados à Impressão 3D e tecnolo-
gias relacionadas. 

As instalações do CENFIM vão reunir uma área de exposição para empresas, insti-
tuições de ensino e unidades de investigação, fast talks, workshops sobre a tecnologia e
o lançamento da plataforma PORTUGAL 3D, que conta também com um sítio digital pa-
ra partilha de informação.

A primeira edição do evento vai incluir apresentações sobre a aplicação da tecnologia
de Impressão 3D na área alimentar, no ensino, na medicina e na indústria. Design, cria-
tividade, técnicas e materiais de fabricação aditiva serão temas em debate, num evento
que marca o arranque da plataforma PORTUGAL 3D, cujo objectivo é criar sinergias en-
tre todas as organizações, profissionais e interessados da área.

www.portugal3d.pt

Portugal Print supera expetativas

Aleix Planas, diretor da Graphis-
pag, Ángel Artola, presidente do
Comité Organizador da Graphis-
pag; e Ignacio Cusí, secretário ge-
ral da Graphispack Asociación



A
Hispack & Bta encerraram a
terceira edição conjunta, que
decorreu no recinto da Gran
Via de Fira de Barcelona,

confirmando uma alteração na
tendência sectorial e económica que
aponta para a recuperação. Segundo
os dados inicialmente avançados pe-
la organização, ambos os certames
atraíram cerca de 30 mil visitantes
profissionais, um valor oito por cento
acima das expectativas iniciais, apre-
sentando um aumento de visitantes
internacionais, de 112 países, cerca
de 10,6% do total, com cerca de

3.800 visitantes estrangeiros, nome-
adamente de Portugal, França, Itália,
Alemanha e Reino Unido e um au-
mento de profissionais procedentes
de Marrocos, México e Colômbia. 

A edição deste ano contou ainda

com o aumento do número de expo-
sitores, somando 1.250 empresas,
mais 6% do que em 2012, que deram
a conhecer as diferentes fases dos
produtos alimentares, nomeadamen-
te o processo de embalagem.
Também os sectores de farmácia,
química, perfumaria e cosmética en-
contraram na Hispack soluções à
medida para o processo de embala-
gem. O próximo certame do Salão In-
ternacional de Embalagem (Hispack)
e da Alimentaria FoodTech (a nova
denominação da Bta) decorre em
2018.
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A
HP e a KBA pla-
neiam desenvolver
a impressora rotati-
va a jato de tinta e a

cores, HP T1100 Simplex,
para a pré-impressão de fol-
has de cartão, a alta veloci-
dade, com largura de 2,8
metros. Estas característi-
cas vão permitir a combi-
nação de diferentes trabal-
hos individuais para a produção de pequenas, médias e
grandes tiragens. Ao contrário do que acontece com a pré-
impressão tradicional analógica, cada caixa poderá ser di-

ferente. Criado para impri-
mir a velocidades até 183
metros por minuto e produ-
zir até 30.000 m2 por hora,
este equipamento a jato de
tinta vai permitir a im-
pressão de rolos em cartão
ondulado que poderão ser
diretamente colocados nos
corrugadores industriais
standard já existentes, de

2,5 ou 2,8 metros. Esta vai ser a primeira solução desen-
volvida pelas empresas desde que anunciaram o seu
acordo de colaboração estratégica na Graph Expo 2014.

A Mimaki apresentou, pela primeira vez na Europa, a
máquina de corte plana e compacta
CFL-605RT direcionada para peque-
nas tiragens de embalagens de
cosméticos, na Cosmopack, inseri-
da na 48.ª Feira Cosmoprof, que
decorreu em março na cidade italia-
na de Bolonha.

A CFL-605RT inclui capacidade de cor-
te e vinco em cartões de embalagem e per-
mite a produção de designs rentáveis, de forma
rápida e simples, nomeadamente nas tiragens

mais reduzidas. O equipamento
facilita ainda um processo de de-

sign rápido e sem restrições,
que fomenta a criatividade e
um ciclo de comercialização

curto, uma vez que o acabamento
das embalagens e protótipos pode
ser imediatamente efetuado, me-
diante diversas funções direciona-

das e adaptadas às necessidades de
agências, designers, marcas e empresas de manipu-
lação. 

FINAT abre inscrições
para Prémios de

Reciclagem 2015
A FINAT, federação europeia de fabricantes de eti-

quetas autoadesivas, anunciou a segunda edição dos
prémios FINAT de Reciclagem. Divididos em duas ca-
tegorias - utilizadores finais de etiquetas autoadesivas
e empresas de manipulação - os prémios estão aber-
tos a todas as empresas que reciclem os seus subs-
tratos antiaderentes de papel ou película. 

Os Prémios FINAT de Reciclagem pretendem con-
tribuir para a consciencialização do crescente número
de programas de reciclagem sustentável e economi-
camente viável, iniciativas que oferecem às empresas
soluções para a recolha e reutilização de papel antia-
derente, permitindo a redução de emissões de CO2 e
os custos associados ao aterro de resíduos. 

O prazo para envio de candidaturas, que serão
avaliadas por um júri composto por especialistas re-
presentantes de ONG dedicadas à reciclagem de pa-
pel e de plástico, termina a 22 de maio e os vencedo-
res serão anunciados no European Label Forum, que
decorre de 11 a 13 de junho de 2015, em Amesterdão. 

www.alturl.com/i3tyt

Indústria Europeia de
embalagens de vidro

cresce 1,6%
A indústria de embalagem de vidro registou um

crescimento de 1,6% na União Europeia durante o úl-
timo ano, segundo divulgou a Federação Europeia de
Embalagens de Vidro (FEVE), com um volume total
superior a 22 Mt (equivalente a mais de 50.000 M de
embalagens e recipientes de vidro). Embora com dife-
rentes ritmos, todos os 28 países da EU registaram
crescimento, com a Polónia a encabeçar a lista, com
7,4%. Os dados analisam as embalagens de vidro
destinadas a alimentos e bebidas, bem como frascos
de perfume, cosmética e outros. As conclusões sur-
gem no âmbito de um estudo da consultora Ernst &
Young, encomendado pela FEVE com o objetivo de
analisar o impacto social, ambiental e económico da
indústria de embalagem de vidro na Europa. Atual-
mente, a indústria dedica cerca de 10% dos seus cus-
tos operacionais (610 M€) a investimento na inovação
e à manutenção de uma rede europeia de 162 fábri-
cas e de cerca de 125.000 postos de trabalho.

HP e KBA projetam impressora 
de embalagens de cartão canelado

Tiragens curtas para embalagens de cosméticos

Hispack & Bta anunciam recuperação
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Integração de
soluções da
Stora Enso 

A divisão Packaging Solutions
da Stora Enso apresentou uma
nova oferta como fornecedor inte-
gral de soluções de papéis de
cartão, direcionada aos negócios
de embalagem. A fabricante
lançou três gamas de papéis para
cartão, Stora Enso AvantFlute,
Stora Enso AvantLiner e Stora En-
so AvantKraft, baseados em fibra
virgem nórdica e fibra reciclada.

A Böttcher Ibérica lançou
dois novos produtos, Bött-
cherin Ventana e Böttche-
rin Aquilo, que permitem a
fácil eliminação de resíduos
nos sistemas de limpeza au-
tomática dos cauchus, tornando

desnecessário a lavagem manual pos-
terior e reduzindo o tempo e volume
de trabalho do impressor. 

Böttcherin Ventana é um produto
standard para lavagem de cauchus

e Böttcherin Aquilo é um produto de
alta gama.

Böttcher lança novos produtos 
de lavagem de cauchus 

Fórum Europeu 
de Etiquetas 2015

A FINAT, Federação Internacional de Fabrican-
tes de Etiquetas Autoadesivas, renovou e renome-
ou o seu congresso anual para European Label Fo-
rum (ELF), que vai decorrer de 11 a 13 de junho de
2015, em Amesterdão. 

Entre as novidades do evento, encontra-se a re-
alização de três programas distintos, com con-
ferências de líderes do sector, nas áreas de vendas
e marketing, tecnologia e fabrico, e direção e aspe-
tos corporativos. 

Xeikon
Café
2015

Mais de 700
visitantes, cerca
de mais 35% do
que na anterior
edição, est ive-
ram presentes
no Xeikon Café 2015, um evento de três dias organizado pela Xeikon, em cola-
boração com os parceiros da Aura, a fábrica de produção e I+D da Bélgica da fa-
bricante. Impressores de etiquetas e embalagens, conversores, compradores de
impressão, proprietários de marcas e vendedores de várias partes do mundo ti-
veram a oportunidade de conhecer novas formas de melhorar a rentabilidade da
produção com impressão digital, bem como as últimas tendências e inovações na
produção digital, em mais de 100 sessões de conferências e seminários que
abrangeram todos os aspetos da produção digital. 

Fit for future markets.

Müller Martini Ibérica S.A.U. 
T. 934808800 | www.mullermartini.com/es

MMServices – Vista geral dos serviços da Müller Martini
MMStartup 
� Gestão global de projectos 
� Instalação e colocação em  
 funcionamento
� Mudanças de máquinas

MMParts
� Alta disponibilidade de   
 peças sobressalentes
� Peças originais de quali-
 da de comprovada

MMUptodate
� Actualizações para maior  
 eficácia a longo prazo
� Reequipagem e ampliações

MMInspect
� Inspeção e análise 
 completa
� Manutenção pró-activa e  
 regular

MMSupport
� Assistência telefónica
� Assistência remota para   
 rápida eliminação de 
 avarias
� Serviço de reparações

MMSelect
� Life Cycle-Management 
 para maior alta segu-
 rança e disponibilidade 
 das suas máquinas

MMImprove
� Formação nas suas ins
 talações ou num centro de  
 formação da Müller Martini
� Apoio à produção
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cerimónia do 25º aniversário da presença da Epson em Espanha decorreu na re-
sidência do Embaixador do Japão em Madrid, onde se reuniram cerca de 200 re-
presentantes de âmbito empresarial e TIC, que presenciaram uma apresentação
de todos os marcos alcançados pela empresa nos últimos 25 anos e das novas so-

luções da fabricante. Ernest Quingles, presidente executivo da Epson Ibérica, e Hiromi Ta-
ba, presidente europeu da Epson, revelaram, durante o evento, os avanços futuros do gru-
po, nomeadamente o lançamento de smartglasses e o desenvolvimento, nos próximos
quatro anos, de uma impressora 3D orientada para a indústria. 

Coincidindo com a celebração do aniversário na sede da empresa, em Barcelona, foram
também inauguradas as instalações de um novo espaço de demonstração Epson Expe-
rience, um hub tecnológico de 400m2, a partir do qual a marca pretende tornar a tecnolo-
gia mais acessível a clientes e utilizadores interessados em conhecer os mais recentes
produtos e serviços do grupo japonês. 

Impressão de envelopes
com dados variáveis em
curtas tiragens 
A Xanté anunciou o acréscimo do alimentador
Enterprise SL ao equipamento Impressia Digital Multi-
Media Press. O alimentador Enterprise foi criado
especificamente para poupança de espaço,
eliminando a mesa original do equipamento.
O sistema, direcionado para a impressão de
envelopes, produz tiragens curtas e permite a criação
de produtos novos personalizáveis com dados
variáveis ou imagens.

Canon entra no mercado da impressão 3D 
A Canon formalizou um acordo de distribuição com a 3D Systems, empresa forne-

cedora de tecnologia de impressão 3D, através do qual passa a comercializar e a dar
suporte, no Reino Unido e Irlanda, às impressoras 3D para o sector industrial da 3D
Systems, que inclui os modelos ProJet 1200, a gama 3500, 4500, 6000 e 7000. As
empresas pretendem expandir, posteriormente, o acordo a outros países europeus. 

A Canon lançou a Océ ImageStream
2400, um equipamento que permite a im-
pressão digital em suportes de papel off-
set de 520 mm e aplicações com opção
2-up (2 páginas em 1) em A4. 

A gama Océ ImageStream baseia-se
no primeiro equipamento de jato de tinta
a cores da Canon que imprime direta-
mente em papel offset sem tratamento.
Este equipamento utiliza as mais recen-
tes inovações em tecnologia de jato de
tinta de alta velocidade, com uma reso-

lução de 1.200 ppp. Inclui, ainda, um no-
vo tipo de tinta química que permite a im-
pressão numa grande variedade de
substratos, incluindo papel offset revesti-
do e não revestido e outros papéis de
baixa gramagem. A impressora Océ
ImageStream 2400 oferece uma nova
tecnologia que permite a produção de
aplicações que requeiram uma largura
de impressão de 516 mm e uma veloci-
dade de impressão ótima de 160 metros
por minuto, o equivalente a 2154 pági-
nas A4 por minuto.

A Xerox anunciou o lançamento da im-
pressora Color C70, um equipamento
versátil, que permite a produção de di-
versos produtos gráficos. 

A Color C70 oferece uma qualidade de
imagem consistente com a resolução
2400 X 2400 dpi e maior precisão de re-
gisto na impressão frente e verso, com
uma velocidade até 70 páginas por minu-
to a cores e 75 a preto e branco. Combi-

na ainda opções de acabamento em lin-
ha flexíveis. Segundo anunciou a fabri-
cante, este é um dos primeiros equipa-
mentos nesta categoria a oferecer im-
pressões a cores em linho, graças ao to-
ner Emulsion Aggregation (EA) da Xerox,
dotado da tecnologia ultra-low-melt, que
navega por relevos difíceis e depressões
em linho e outros substratos especiais,
como o poliéster. 

Xaar lança cabeça de
impressão com gotas
grandes

A Xaar anunciou o lançamento da Xaar 1002 GS12U,
a primeira cabeça de impressão a jato de tinta com go-
tas grandes para aplicações de UV. A Xaar 1002 GS12,
em escalas de cinza, ejeta gotas com volumes de 12 a
84pL, possibilitando imprimir uma variedade de taman-
hos de gota com a mesma cabeça de impressão. A ca-
pacidade de gotas grandes, associada à tecnologia de
recirculação de tinta (TF Technology patenteada pela
Xaar), torna-a ideal para imprimir vernizes localizados
de alto conteúdo e brancos extraopacos, em rótulos/eti-
quetas e embalagens direct-to-shape, tanto no modo de
impressão horizontal como vertical. 

25 Aniversário 
da Epson Ibérica em Madrid

Hiromi Taba,
presidente
europeu da
Epson, Kazuhiko
Koshikawa,
Embaixador do
Japão em
Espanha, e
Ernest Quingles,
presidente
executivo da
Epson Ibérica.

Gráfica estreia produção
com primeira Promatrix

106 CS do mundo
A gráfica de embalagens polaca Arka-Druk iniciou a

produção com a primeira máquina de corte e vinco Pro-
matrix 106 CS do mundo, o primeiro equipamento resul-
tante da parceria entre a fabricante chinesa Masterwork
Machinery e a Heidelberg.

A Arka-Druk foi fundada em 2000, tem 70 funcioná-
rios, e empresas farmacêuticas e cosméticas como clien-
tes. A experiência positiva com a Varimatrix 105 CS e
Easygluer 100, também instaladas pela Heidelberg, foi
um dos fatores que levaram a gráfica a adquirir o novo
equipamento. A Heidelberg revelou a Promatrix 106 CS
durante o Packaging Days. De acordo com a empresa, o
equipamento oferece uma vasta gama de recursos, fácil
operação e boa relação custo/benefício. A Promatrix 106
CS trabalha com diversos materiais, a uma velocidade
até 8 mil folhas por hora em formato 760 x 1060 milíme-
tros, e permite tempos rápidos de preparação.

Canon lança Océ ImageStream 2400 

Xerox lança a impressora Color C70
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Q
uando se visita uma
empresa gráfica é
muito frequente ver
alguma desordem

na zona de trabalho. Salvo
exceções, o espaço é devi-
damente organizado apenas
quando  se prevê receber
uma visita importante, à qual
se quer passar uma boa ima-
gem. Lamentavelmente, ida
a visita, tudo volta a ser como
antes. Definitivamente,  esta-
mos relativamente acostu-
mados a trabalhar em locais
onde os resíduos e a falta de
organização é  uma constan-
te.

Esta situação pode ser consequência
das características próprias do nosso
negócio: pressa, execução dos trabalhos
de acordo com as encomendas (sempre di-
ferentes), ambiente industrial e, a acres-
centar a isso, somos das "artes" gráficas,
onde o artista (e suas excentricidades) se
encontra acima dos  processos.

A questão é que, se temos uma gráfica-
desorganizada e suja, perdemos muitas
oportunidades de melhorar o seu funciona-
mento. As consequências negativas desta
situação são:

� Numerosas perdas de
tempo por demoras
na produção;

� Avarias mais frequen-
tes nas máquinas,
mais difíceis de repa-
rar;

� Buscas constantes de
documentos, mate-
riais, etc;

� Maior risco de aciden-
tes

� Baixa motivação dos
empregados.

De seguida, passo a
enumerar, segundo minha

opinião, as quatro razões pelas quais vale
a pena manter ordem e limpeza na gráfica:

1. COERÊNCIA. 

Quando tudo está sujo e caótico esta-
mos, subliminarmente, a comunicar aos
nossos clientes que não estamos muito in-
teressados ou preocupados com os peque-
nos detalhes. 

O cliente, muito facilmente, pode pensar:
"e com meu trabalho...serão igualmente
descuidados, tal como são com as suas
instalações? "  

2. INEFICIÊNCIA. 

Quer dizer, desperdício. Se passamos
muito tempo à procura de elementos extra-
viados durante o curso de produção (ferra-
mentas, documentos, consumíveis), dedi-
camos recursos a algo que não acrescenta
valor ao nosso trabalho.

3. PERIGO. 

Se tudo se encontra coberto por uma ca-
pa de pó, as irregularidades técnicas das
máquinas ficam camufladas, com conse-
quentes riscos de avarias e acidentes.
Além disso, solucionar uma avaria será
mais  trabalhoso e arriscado.

4. MOTIVAÇÃO. 

Não se pode manter as pessoas motiva-
das quando um dos elementos do estado
de ânimo se encontra descuidado. Os fato-
res higiénicos são fundamentais para man-
ter o pessoal receptivo e proativo, promo-
vendo a melhoria contínua. É muito difícil
exercer uma liderança forte se os operários
tiverem que trabalhar em condições la-
mentáveis de desordem. Não é por acaso
que, no ambiente de Lean Printing, cada
coisa tem o seu lugar, sendo isso um dos
pilares fundamentais, sustentando as res-
tantes ações que nos levarão ao caminho

da excelência  industrial. Oprimeiro objetivo
de um Lean Printer deveria ser conseguir
um espaço de trabalho adequado para faci-
litar a eficácia e a eficiência dos nossos
processos. Esta meta se consegue basica-
mente trabalhando três aspectos:

1. Liderando com exemplo - Mais do
que convencer os outros, devemos de-
monstrar de forma visível que nós também
acreditamos. Não podemos exigir que se
mantenha tudo organizado e, ao mesmo,
tempo ter o nosso espaço num desastre.

2. Dando formação - Aprende-se a ser
organizado. A técnica e a metodologia dos
5S (cinco S) tem que ser uma ação forma-
tiva inserida no plano de formação da em-
presa.

3. Alocar recursos - Para se conseguir
uma gráfica limpa tem que se fornecer tem-
po e meios materiais aos operários. Se não
encaixarmos os processos de limpeza no
plano de produção, não podemos ficar frus-
trados por não atingirmos os resultados de-
sejados.

Resumindo, o nosso objetivo deveria ser
conseguir um espaço de trabalho similar ao
das cozinhas dos restaurantes com várias
estrelas Michelin. No final  de cada jornada,
todos os empregados dedicam algum do
seu tempo a limpar e a colocar cada utensí-
lio no seu lugar.

José Antonio Martínez

Diretor de Produção da
Aries Innovación

Gráfica 

(blog: www.lean2win.com)

A importância de manter uma gráfica limpa e organizada
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O
Southern European Print
Congress 2015, o primeiro
congresso que reúne a
indústria da comunicação

visual de França, Itália e Espanha
decorreu em Barcelona, em março,
numa organização da Fespa
França, Siotec Itália e Fespa Es-
panha. O evento apresentou as últi-
mas tendências do mercado
através de diversas conferências
como "Experiência da Personali-
zação Têxti l",  "O poder da im-
pressão no mercado global", ou "A
importância da visão e inovação
tecnológica", e a apresentação
de vários casos de sucesso. Entre
outras iniciativas, o congresso con-
tou ainda com mesas de negócio,

com um formato dinâmico de in-
tercâmbio de informação chave pa-
ra gerar negócio, denominado Spe-
edy Meeting, em que os presentes
tiveram a oportunidade de promo-
ver e gerir negócios através de en-
contros rápidos. 

A Mimaki lançou a impressora a jato de
tinta de cura UV-LED SIJ-320UV, com um
formato de largura de 3,2 m, especifica-
mente desenvolvida para responder às

necessidades de grande formato dos for-
necedores de serviços de impressão na
China, Taiwan, Rússia, Coreia, Sudeste
Asiático, Europa do Leste, Médio Oriente,

América Latina e África. As características
de qualidade e tiragens ininterruptas, jun-
tamente com a nova tinta de cura UV de
alto rendimento LUS-120, oferecem uma

capacidade de produção de alta qualidade
e alta velocidade de impressão, em diver-
sos meios de sinalização, incluindo PVC e
outros materiais para banners.

Inca Digital apresenta a impressora de
mesa Onset R40LT

A Inca Digital lançou a impressora de me-
sa, de grande formato e secagem UV, Inca
Onset R40 LT dirigida a empresas que pre-
tendam investir numa máquina de média ga-
ma.

A Onset R40LT é uma impressora de me-
sa de 3,14 x 1,6 m com matriz de cabeças de
largura completa, manual, com quatro, cinco
ou seis cores, a uma velocidade de 265 m2/h
sobre suportes até 50 mm de espessura, o
equivalente a 40 folhas de mesa por hora. A
nova Onset R40LT conta com cabeças de
impressão Fujifilm Dimatix Spectra de 14 picolitros, um sensor UV e detetores mecâni-
cos. O equipamento está disponível através da Fujifilm, distribuidora internacional ex-
clusiva da Inca.

Durts anuncia 
novo sistema 

A Durst anunciou recentemente, no decorrer do
evento Digital Day's 2015, o lançamento do siste-
ma a jato de tinta UV Tau 330 integrado, como
módulo de impressão digital, num sistema de aca-
bamento em linha convencional para produção
single pass de etiquetas. Os utilizadores podem
optar por escolher o fornecedor de sistemas de
acabamento, graças ao software integrado, com
capacidade para ligar as unidades de entrada e
saída com a impressora. A Durst apresentou ain-
da as novas tintas UV "altamente pigmentadas",
desenvolvidas juntamente com a Sunjet, que re-
duzem o consumo de tinta entre 20 a 30 %.

Entre novembro de 2014 e abril de 2015, a
Durst instalou 15 sistemas inkjet UV Tau em todo
o mundo.

Sean Bolt,
Secretário
-Geral  da
FESPA

Congresso de Impressão da Europa do Sul 2015

No âmbito do Southern Europe-
an Print Congress 2015, que deco-
rreu, em março, em Barcelona, a
Pixartprinting apresentou a sua
história de sucesso, enquadrada
no lema do encontro " O efeito uau
da impressão". Perante uma au-
diência de profissionais do sector,
fornecedores e líderes de opinião,
Andrea Pizzola, diretor de Vendas
e Marketing da Pixartprinting, exa-
minou as etapas principais da em-
presa veneziana que, de uma ativi-
dade local, passou, em poucos
anos, a abranger uma vasta cober-
tura em toda a Europa.

Andrea Pizzola, diretor de Vendas
e Marketing da Pixartprinting.

Novo conceito "Upload & Print"
da Pixartprinting

Nova Mimaki SIJ-320UV



LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

15

G
. f

or
m

at
o

Fespa lança guias tecnológicos
A FESPA apresentou uma nova série de guias técnicos disponíveis gratuitamente

para os membros das associações nacionais que integram a federação. Atualmente
encontram-se disponíveis dois grupos de guias sobre gestão de cor e gestão de dados
de pré-produção. Ao longo do ano serão apresentados novos conjuntos de guias.

Os guias, financiados através do programa Profit for Purpose, são gratuitos para os
membros das associações da FESPA e podem ser descarregados digitalmente. 

"Num mercado em rápido desenvolvimento, sabemos que as empresas querem es-
tar a par das inovações e que é difícil obter informação neutra acerca dos fornecedo-
res. Os nossos guias oferecem assistência técnica especializada sobre os assuntos
mais relevantes para as empresas de impressão especializada e de grande formato",
afirmou Sean Holt, secretário geral da FESPA.

A
Inca Digital anunciou o lança-
mento da impressora UV, de me-
sa e grande formato, Inca Onset
R50i. O equipamento inclui ca-

beças de impressão Fujifilm Dimatix
Spectra de 14 picolitros e uma configu-
ração com oito canais e CMYK duplo pa-
ra proporcionar uma qualidade e produti-
vidade de 600m2/h com automatização.
A Onset R50i imprime com uma reso-
lução de 1000dpi, em substratos até 3,14

x 1,6m (123.6 x 63 polegadas) de com-
primento e 50 mm de largura, numa velo-
cidade até 120 folhas com cobertura
completa por hora. Aos operadores com
software RIP Caldera ou Colorgate, a
Onset R50i permite modos unidirecional
e bidirecional e de alta qualidade e alta
produtividade e vem equipada com uma
mesa de vácuo com 15 zonas, um siste-
ma de sensores UV e detetores mecâni-
cos de altura do substrato.

A Agfa anunciou o lançamento da im-
pressora de grande formato Anapurna
M3200i RTR, com a novidade de opção
de branco de alta densidade. A acres-
centar as várias opções de impressão
em branco, o sistema permite impressão
de cores em alta densidade (cor em cor)
sem a necessidade de duas passagens.
A Anapurna M3200i RTR conta ainda
com a opção de impressão simultânea
de rolos duplos de até 1,52 m (60 pole-
gadas).

A fabricante anunciou também uma
nova gama de soluções inkjet UV para o
mercado de impressão de grande forma-
to, entre as quais as impressoras Jeti

Tauro e Jeti Mira e a versão 2.0 do soft-
ware de fluxo de trabalho Asanti. As duas
impressoras para o segmento de Sinali-
zação e Display são direcionadas ao au-
mento de produtividade e da qualidade
de produção. O sistema híbrido da Jeti
Tauro oferece opções para automação
parcial ou total de carregamento/descar-
regamento de suportes, além de imprimir
materiais rígidos ou em rolo até 2,5 me-
tros de largura, sendo totalmente opera-
da através do software de fluxo de trabal-
ho Asanti. A Jeti Mira é uma impressora
plana, de construção robusta e disponí-
vel em duas versões de mesa: 2,7 m X
1,6 m e 2,7 m X 3,2 m.

Agfa lança Anapurna M3200i RTR
com branco de alta densidade

Nova impressora de mesa
Inca Onset R50i
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Papéis para etiquetas
metalizadas 

A Munksjö expandiu a gama de papéis base para metali-
zação,  especialmente direcionado às etiquetas adesivas Pre-
mium para cervejas: Metalkote Expert para garrafas de cerve-
ja retornáveis e Metalkote Classic para garrafas de cerveja não
retornáveis. Metalkote Expert apresenta-se como uma versão
melhorada de Metalkote Evolution que oferece um consumo de verniz otimizado, mais brilho depois da me-
talização e prestações melhoradas. Metalkote Classic é um papel base de qualidade que permite alto ren-
dimento durante a impressão e rotulagem.
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Lithoman de 96 páginas

A
alemã Roto-Offset adquiriu
a sua segunda Lithoman de
96 páginas à manroland
web systems, para as insta-

lações de Meineweh, na sequência
dos bons resultados obtidos com a
primeira máquina, instalada na em-
presa em 2011.

A nova Lithoman, cuja instalação
está prevista para o início de 2016,
tem uma largura de 2.860 mm e vai
estar equipada com sistema de se-
cagem e corte, entre outros. Total-
mente automatizada, inclui Automa-
ticPlateLoading APL e sistemas de
controlo de cor, em linha, corte e
controlo de densidade desenvolvi-
dos pela manroland. 

Prinovis investe em impressão
offset rotativa 

A Prinovis, uma gráfica de referência na Alemanha, está a ampliar a sua gama
de produtos, através de um investimento em offset comercial de bobina. Duas
Lithoman S de 48 páginas, com diversas possibilidades de configuração, com-
plementam, desde o início do ano, o equipamento existente Prinovis, que até
então se centrava exclusivamente na impressão em rotogravura. As rotativas Lit-
homan irão imprimir todo o tipo de produtos, incluindo suplementos e revistas
de alta qualidade.

O Grupo KBA oferece produtos para to-
das as necessidades, num portfólio que
abrange desde offset folha a folha, com di-
versas opções de acabamento para apli-
cações comerciais e de embalagem, pas-
sando pela impressão a jato de tinta de alto
volume, com a RotaJET L, e pela im-
pressão de embalagens flexíveis, com as
máquinas Flexo de bobina, até ao offset
moderno de bobina para jornais e sector co-
mercial. 

As inovações nas máquinas Rapida de
folhas de formato médio e grande merecem

especial atenção, bem como as novas tec-
nologias de secagem HR e LED. Soluções
de fluxo de trabalho integrado, como a KBA
Complete e os pacotes de serviços KBA
Service Select são outro dos pontos-chave
da fabricante. Para os interessados em so-
luções de impressão digital de alto volume
para livros, publicidade, jornais ou apli-
cações industriais, como impressão para
decoração, a KBA apresenta como so-
luções as máquinas de jato de tinta Rota-
JET L (larguras de banda até 1,3 m) e a sé-
rie RotaJET VL (larguras de mais de 2m). 

Quest-France instala a segunda
KBA Commander CL 

Após a aquisição, no
outono de 2014, de
uma KBA Commander
CL 4/1, o grupo de jor-
nais francês Sipa -
Ouest-France enco-
mendou uma segunda
rotativa semelhante à já
instalada. O negócio
principal da empresa
baseia-se na publi-
cação de jornais regio-
nais, com o jornal ban-
deira "Quest-France",
com uma tiragem diária
de cerca de 800 mil
exemplares e 53
edições, além de 79 semanários em sete regiões. Juntamente com a impressão de
media e edição, a empresa opera ainda nas áreas de publicidade, consultoria, rádio e
sector multimédia.

Tal como a primeira, a segunda KBA Commander CL (350 x 500 milímetros) tem
uma capacidade de 84 mil cópias até 48 páginas (40 a quatro cores) por hora. É com-
posta por cinco torres de quatro níveis para impressão 4/4, com unidade de im-
pressão para o preto em ambos os lados, e seis sistemas Pastomat. Incorpora ainda
um alimentador de tinta e sistemas de lavagem da unidade de tinta, controlo automá-
tico de cor e de registo de corte e sistema semiautomático de mudança de chapa

Offset, flexo  e impressão digital
para diversas aplicações
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Sappi desenvolve fábrica
de nanocelulose 

A Sappi vai construir uma fábrica de escala piloto para a produção,
a baixo custo, de nanofibras de celulose (nanocelulose) no Campus
Brightlands Chemelot, nos Países Baixos, que estará operacional em
nove meses. Esta fábrica piloto servirá para avaliar a construção de
uma fábrica comercial CNF.

A estratégia da Sappi inclui a procura de oportunidades de cresci-
mento através da produção de materiais inovadores de alto desem-
penho a partir de recursos renováveis.



Companhia Web site
ANASISCOR. www.anasiscor.pt
ANTALIS PORTUGAL www.antalis.pt
AUTO GRAFICA www.auto-grafica.pt
AZEVEDO & ALBUQUERQUE www.azevedoealbuquerque.com
BÖTTCHER www.boettcher-systems.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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La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

Tlf.: (+34) 91 309 65 20. Fax: (+34) 91 309 65 21.
laprensa@laprensa.com.pt

www.laprensa.com.pt

COMPRA e VENDA
MÁQUINAS GRÁFICAS USADAS

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

SERIEDADE
PAGAMENTO À VISTA

FALAMOS PORTUGUÊS

LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
isograph_leandro

EXPERTOS EM IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO

COMPRA e VENDA
MÁQUINAS GRÁFICAS USADAS

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

SERIEDADE
PAGAMENTO À VISTA

FALAMOS PORTUGUÊS

LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
isograph_leandro

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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Lecta apresenta nova gama para
etiquetas e embalagens flexíveis

A Lecta apresentou a gama Creaset Endless Possibili-
ties, composta por papéis revestidos de um lado, adequa-
dos para etiquetas e aplicações de embalagem flexível. 

A gama oferece, desta forma, novas mais valias à indús-
tria alimentar, FMCG e ao sector de bebidas, nomeadamen-
te com os papéis Creaset LWS e Creaset HWS, dotados de
alta e baixa resistência à humidade, disponíveis com aca-
bamento com relevo, além de altas gramagens através do
Creaset High Gloss, direcionado para aplicações que exi-
jem uma maior resistência e espessura.

A Stora Enso está a apostar na
expansão da sua seleção de
cartões certificados com a ecoeti-
queta da EU para utilização gráfica
e anunciou a recente certificação
dos Ensocoat 2S, Aurocard e Per-
forma Alto, que se juntam às mar-
cas Ensocoat, Chromocard, Per-
forma White, Performa Bright e
Performa Cream.

O certificado da ecoetiqueta da

EU atesta que os cartões cumprem
os critérios ecológicos da Co-
missão Europeia para o papel grá-
fico e para cópia. A ecoetiqueta
exige a utilização de fibras certifi-
cadas na produção de cartão, a li-
mitação de substâncias e
emissões nocivas, a restrição do
uso de energia e a implementação
dos sistemas de gestão de resí-
duos.

Todas as fábricas da Lecta
obt m certificação OHSAS 18001

O júri anunciou os vencedores do
Prémio Top Awards Fedrigoni, na no-
na edição do prémio internacional que
pretende reconhecer a capacidade in-
ventiva e a criatividade possível
através de papel, avaliando projetos
de todo o mundo desenvolvidos com
papéis Fedrigoni. O prémio está aber-
to a técnicas de impressão tradicional
e digital e conta com cinco categorias:
livros, publicações corporativas, eti-
quetagem, embalagem e impressão
digital HP Indigo.

www.fedrigonitopaward.com

Europac
sobe o

preço do
papel

reciclado
O Grupo Europac anunciou

a subida do preço de papel re-
ciclado em 50€/t, efetiva des-
de abril,  que se aplicará em
todos os mercados. Segundo
informou o grupo, através de
comunicado, a medida visa
responder a uma situação fa-
vorável do mercado, com boas
perspetivas, num contexto de
procura estável e crescente de
papel reciclado, e com máqui-
nas de papel a operar a plena
capacidade. 

O SA234 é um adesivo perma-
nente que se dissolve em água
quente ou fria, através da
imersão da etiqueta ou
da lavagem por jato
de água com
p r e s s ã o ,
sem deixar
resíduos no pro-
duto. É indi-
cado para
rotulagem
de todos
os tipos de
caixas reutilizáveis, utilizadas no
sector logístico, e para uma am-

pla variedade de substratos, co-
mo vidro, cerâmica, plástico e ou-

tras superfícies pre-
sentes no sector

do retalho. O
SA234 tem
um bom de-
sempenho

em baixas
temperaturas,
e pode ser eti-

quetado abaixo
de 0 graus centígrados.

É também adequado para su-
perfícies rugosas.

Fedrigoni Top Award 2015

Cartões com ecoetiqueta da UE 

Novo adesivo solúvel em
água da gama Adestor

Ao obter a certificação OHSAS 18001 nas
fábricas de Sant Joan Les Fonts, Leitza e
Condat, a Lecta cumpre o compromisso as-
sumido no seu mais recente Relatório Am-
biental, de alargar esta certificação a todas
as suas fábricas.

A empresa comprova, desta forma, o em-
penho na segurança dos seus colaborado-
res e ratifica a intenção de melhorar conti-
nuamente a qualidade, o ambiente e a saú-

de e segurança no trabalho. Todos os cen-
tros de produção da Lecta dispõem das cer-
tificações de gestão ambiental mais exigen-
tes - ISO 14001 e EMAS - da cadeia de
custódia PEFC e FSC, garantindo a origem
sustentável da madeira e da celulose que
utilizam como matéria-prima, para além das
certificações de eficiência energética ISO
50001, ISO 9001 e de saúde e segurança no
trabalho OHSAS 18001.



Feira-congresso training  2015Feira-congresso training  2015
22 e 23 de outubro de 2015  

Museu Ferroviário de Madrid 

Estação de Delicias

Pº. de las Delicias, 61 

28045 Madrid 

Salão das tecnologias de gestão e impressão

de documentos e equipamentos periféricos

EXPOenvíenEXPOenvíen
Feira-Congresso do Mailing, Billing, Transpromo,

Manipulado, acabamentos, Marketing Direto,

Gestão e Impressão de Documentos

INFORMAÇÕES E RESERVAS
Tlf.: +34 91 309 65 20 - expoenvien@alborum.es - expoprint@alborum.es

www.expoenvien.com - www.expoprint.es

Novas soluções de negócio para as gráficas
Tecnologia, máquinas, produtos, serviços ...



Coala es una extensa y variada gama de soportes en gran 
formato para aplicaciones de interior y exterior, donde usted 
podrá encontrar todo aquello que necesite para sus trabajos de 
comunicación visual como papel, soportes adhesivos, lonas, 
textiles, laminaciones, especialidades y muchos más productos 
innovadores.

Ahora Antalis lanza Coala Systems una innovadora gama  que 
comprende, desde sistemas portables de visualización (Roll-ups, 
Pop-Ups, L-Banners), hasta mostradores portátiles, caballetes y 
sistemas de cartelería.

Coala: su marca de referencia en soportes y sistemas para su 
comunicación visual

COALA
UNA GRAN
SELECCIÓN
PARA SUS GRANDES
IDEAS.

Una gran selección de 
soportes y sistemas. 

www.antalis.es


