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GRANDE DIMENSÃO

Gold Award
l Saica Pack Portugal, S.A.
Silver Award 
l Renova - Fábrica de Papel do Almonda, S.A.
Bronze Award 
l Europac&C - Embalagem, S.A.

MÉDIA DIMENSÃO

Gold Award
l Bloco Gráfico, LDA
Silver Award 
l Seda Ibérica - Embalagens, S.A.
Bronze Award 
l Finieco - Indústria e Comércio de Embalagens, S.A.

PEQUENA DIMENSÃO

Gold Award
l Cartonagem Cardoso, S.A.
Silver Award 
l Grafidesport - Impressão e Artes Gráficas, S.A.
Bronze Award
l ECC - Empresa de Cartão Canelado, S.A.

MICRO DIMENSÃO

Gold Award 
l António de Almeira, LDA
Silver Award 
l Soartes - Artes Gráficas, LDA
Bronze Award
l Tipocor - Publicidade e Artes Gráficas, LDA

Mercado europeu 

de impressão 

supera expetativas
Segundo o novo relatório da Smithers Pira, em 2016 o mer-

cado europeu de impressão foi avaliado em 159.200 M€
(milhões de euros), um valor acima das previsões iniciais que
apontavam para 156.000 M€, e 160.000 M€ para 2021.

Cerca de 44,7 por cento destes 159.200 M€ advêm dos seto-
res de etiquetas e embalagem, número que se espera que
cresça até 56,6 por cento, em 2021. Isto porque enquanto que
jornais, revistas, livros, catálogos e produtos gráficos se encon-
tram numa situação delicada, os novos canais de comunicação,
nomeadamente as redes sociais e o setor de embalagem, estão
a aumentar o seu peso, pela capacidade de comunicar ao clien-
te final e de o atrair para o consumo de produtos.

O relatório prevê ainda que a impressão de embalagens
avance em todas as áreas chave, impulsionada por uma combi-
nação entre o crescimento económico geral e as novas tendên-
cias para o consumo de alimentos embalados, e também pelo
crescimento de embalagens com valor acrescentado.

Ricoh anuncia

aquisição 

da Avanti
A Ricoh anunciou a aquisição da Avanti Com-

puter Systems Limited, fornecedora de MIS (Sis-
tema de Informação de Gestão) direcionada para
o mercado de produção de impressão. 

Segundo refere a Ricoh, este negócio vai per-
mitir expandir o valor do fluxo de trabalho de pro-
dução de impressão que a empresa atualmente
oferece aos clientes, contribuindo para uma mel-
horia da eficiência da gestão e da produtividade.

A solução Slingshot da Avanti é um dos mais
avançados MIS de Impressão com certificação
JDF*1 disponíveis no mercado. 

A Ricoh pretende vincular o sistema Avanti
não só à Série Pro como também a outros produ-
tos da companhia, com o objetivo de fornecer so-
luções cada vez mais abrangentes.

Fespa 2017 

convida a imprimir

diferente
"Dare to Print Different" é o desafio que a FESPA

2017 lança à comunidade gráfica, durante o evento
que vai decorrer de 8 e 12 de maio, em Hamburgo,
Alemanha.

Tal como nas feiras anteriores, a FESPA 2017
inclui três áreas diferenciadas, dedicadas à serigra-
fia, impressão digital de grande formato e im-
pressão têxtil, onde os profissionais vão poder ex-
plorar toda a gama de aplicações, incluindo gráfi-
cos e sinalização têxtil, impressão industrial, rou-
pas, artigos promocionais e decoração de interiores
e de veículos. Os visitantes vão ter acesso a cerca
de 700 expositores internacionais, num único local,
tornando o evento num dos espaços mais comple-
tos para impressores e profissionais da indústria,
não só em termos de produtos e equipamentos co-
mo também de atividades formativas.

APIGRAF distingue excelência empresarial 

A
Associação Portuguesa das
Indústrias Gráficas e Transfor-
madoras do Papel distinguiu, a
28 de novembro do ano passa-

do, a eficiência das empresas da
indústria, com a entrega dos Prémios
de Excelência Empresarial APIGRAF
2016. Após analisar "o que de melhor
se faz nesta indústria a nível nacional",
de um universo de cerca de 2.800
companhias, a Apigraf distinguiu 12
empresas, três em cada uma de quatro
categorias, em função do volume de
negócios, resultados líquidos e rentabi-
lidade.
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A
Emetrês apresentou, recentemente, as
guilhotinas 78/92 Advance e 78/92
Compact, pertencentes à já consagrada
S-Line 115 da Schneider-Senator, fabri-

cante de guilhotinas e de outros equipamentos
gráficos, com total produção Made in Germany.

Lançadas o ano passado na Drupa, as novas
guilhotinas apresentam-se com a versão "Com-
pact", modelo básico para utilização industrial, e
"Advance", um modelo mais avançado, com
equipamento e extras adicionais, para trabalhos
mais exigentes, sendo comercializados com lar-
guras de corte de 78 cm ou 92 cm.

Ambos os equipamentos estão ainda equipa-
dos com uma unidade de acionamento eletro-
mecânico direto da faca. A unidade de controlo
PCC (Controlo de Potência de Corte) é fácil de
manejar, permite uma rápida substituição da fa-
ca, realizando-se pela parte frontal da máquina. 

Os modelos "Advance" e "Compact" reduzem
drasticamente o consumo de energia face aos
modelos tradicionais, ocupam pouco espaço
graças à sua estrutura compacta e são muito si-
lenciosas tanto em produção como em pausa,
segundo refere a Emetrês.

A gama de guilhotinas S-Line 115 é um dos
modelos mais vendidos pela marca devido às
características de elevada rapidez, precisão e
reduzidos consumos de energia. Com uma lar-
gura de corte de 115 cm e uma estrutura ro-
busta em monobloco, vem equipada com um
moderno sistema hidráulico direto, de alta velo-
cidade, que atinge elevados padrões de de-
sempenho. 

Dotada de programas de diagnóstico e fluxo
de trabalho, permite ainda programar cortes
automáticos repetitivos e guardar em memória
um número ilimitado de programações.

A Associação
Europeia de Fabri-
cantes de Tintas de
Impressão (EUPIA)
anunciou a disponi-
bilização da nova
versão 4.0 das Bo-
as Práticas de Fa-
brico, destinada a
melhorar o controlo
de riscos na área de segurança alimentar. Esta última
edição foi atualizada e aumentada, com vista a abranger a
produção de todos os vernizes e revestimentos, para além
das tintas, criados para impressão em materiais de contato
alimentar, nomeadamente superfícies de embalagens para
contato direto e não direto.

As tintas, revestimentos e vernizes desenvolvidos e fa-
bricados segundo boas práticas vão ajudar os fabricantes
de materiais de contato alimentar a oferecer produtos que
cumpram toda a legislação europeia de aplicação relativa a
materiais e artigos para contato alimentar. A legislação eu-
ropeia inclui o Regulamento (CE) n.º 1935/2004 e o Regula-
mento de Boas Práticas de Fabrico n.º 2023/2006. A atuali-
zação da EUPIA tem também em conta o Regulamento so-
bre plásticos (CE) n.º 10/2011, e indicações da Agência Eu-
ropeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), entre ou-
tras, sobre tintas de imprimir para embalagem alimentar.

A última versão
de Boas Práticas
irá exigir mu-
danças significati-
vas associadas à
melhoria de pro-
cessos em diver-
sas áreas, pelo
que a EUPIA
aconselha os em-

presários a dedicarem tempo suficiente e recursos para de-
finirem e introduzirem, da melhor forma, todas as mudanças
necessárias.

Ao comentar a publicação desta última versão do docu-
mento, Martin Kanert, diretor executivo da EUPIA, afirmou
que tendo em conta que a anterior versão tinha sido publi-
cada em 2009, se verificaram, desde então, significativos
desenvolvimentos que era necessário adicionar ao novo
guia, incluindo indicações relacionadas com revestimentos e
vernizes para contato alimentar. 

O guia atualizado de Boas Práticas é, desta forma, um do-
cumento de referência que apresenta todos os passos re-
queridos para assegurar o cumprimento relativamente à em-
balagem alimentar e a segurança, tendo em conta os poten-
ciais riscos. A versão 4.0 de Boas Práticas de Fabrico da
EUPIA pode ser descarregada no website da EUPIA.

www.eupia.org

A Compart, fornecedora de soluções de gestão docu-
mental multicanal e a Gdoc, especialista em processos de
gestão documental, detentora de um portefólio de so-
luções ECM - Enterprise Content Management, CCM -
Customer Communication Management, e OM (Output
Management), ampliaram recentemente a sua colabo-
ração. No início deste ano, a Gdoc avançou com a apre-
sentação ao mercado português e espanhol de todas as

soluções da Compart (família de produtos DocBridge),
destinadas a comercialização. As duas companhias têm
mantido uma bem sucedida colaboração em países como
o Reino Unido, Irlanda e Suíça e pretendem agora dire-
cionar-se para o mercado ibérico. Com esta aliança, as
empresas podem aceder a tecnologia e serviços de uma
única fonte, permitindo-lhes modernizar de forma eficaz o
seu processamento de documentos, poupando recursos.

EFI e Xerox divulgam

parceria estratégica na

área de front-end
digital

A Xerox Corporation e a EFI anunciaram uma
parceria estratégica com o objetivo de oferecer ao
mercado a nova geração de DFEs (front-end digi-
tais) dirigidos às impressoras de produção digital
da Xerox. O acordo entre as empresas inclui a
venda do negócio Xerox FreeFlow Print Server
(FFPS) para a EFI e esta última vai continuar a
produzir e apoiar o FFPS, garantindo que os clien-
tes atuais não sofram interrupções nas vendas ou
no serviço.

A parceria da Xerox e da EFI já vem de longa
data. Mais recentemente, a Xerox colaborou com
a EFI para desenvolver um novo servidor de im-
pressão, o Xerox IJ Print Server, alimentado pelo
Fiery, para operar a impressora Xerox Trivor 2400
Inkjet.  

A próxima geração de DFE, criada a partir des-
sa parceria, será integrada com as suites de pro-
dutividade da EFI que incluem sistemas de infor-
mação de gestão como PACE, PrintSmith Vision,
Monarch e Radius ERP. O DFE será ainda inte-
grado aos fluxos de trabalho do Xerox FreeFlow
Core e ao XMPie, bem como a soluções de pré-
impressão líderes de mercado, como Agfa Apo-
gee, Heidelberg Prinect e Kodak Prinergy.  

O acordo abrange apenas os FFPS e não afeta
as soluções de fluxo de trabalho da Xerox carre-
gadas nas soluções FreeFlow (FreeFlow Core,
FreeFlow VI Suite, FreeFlow Makeready e Free-
Flow Digital Publisher). 

Inapa conclui aquisição da

Papyrus France
A Inapa concluiu a aquisição da empresa francesa Papyrus France,

anunciada em setembro do ano passado. A França corresponde ao segun-
do mercado da empresa portuguesa, após a Alemanha. 

Hubergroup anuncia tinta offset

para embalagens alimentares
A Hubergroup, fabricante de tintas de impressão, encontra-se num pro-

cesso de substituição da gama NATURA GA pela sua mais recente série
MGA NATURA, que se destaca pelo elevado desempenho destinado a sa-
tisfazer as exigências dos produtores mundiais de alimentos. A tinta é do-
tada de excelentes propriedades organolépticas, especialmente em si-
tuações que exigem um processamento rápido pós-impressão. Todos os
componentes da formulação são avaliados e o processo de produção pas-
sa por rigorosos processos de controlo, fazendo com que a MGA NATURA
contenha apenas substâncias que não migram ou que sejam próprias pa-
ra contato com alimentos.

As rigorosas normas MGA da Hubergroup garantem que a tinta é pro-
duzida em conformidade com as normas de boas práticas de fabrico
(GMP), tendo em conta todos os requisitos relevantes para a impressão de
embalagens de alimentos.

Emetrês disponibiliza guilhotinas

da gama S-Line 115

EUPIA atualiza Boas Práticas de Fabrico 

Compart e Gdoc expandem parceria para mercado ibérico
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Os cursos de artes gráficas atraem os jo-
vens da região?

N
o curso de licenciatura em Design
Gráfico todos os anos as vagas
são preenchidas e as nossas no-
tas de acesso são bastante exi-

gentes para este tipo de formação. Temos
oferta formativa diurna e noturna e iniciá-
mos, neste ano letivo, o curso de Ilustração
e Arte Gráfica. Temos vindo a crescer, de
ano para ano, e esta é uma aposta clara da
instituição.

A que se deve esse sucesso?
Em termos do curso de Design Gráfico,

penso se deve à qualidade dos nossos li-
cenciados. Por outro lado, procuramos
sempre participar em concursos e eventos
extra-curriculares que deem visibilidade aos
nossos estudantes e desenvolvemos um
plano alargado de atividades, nomeada-
mente conferências e workshops.

Tudo isto, aliado ao trabalho da nossa
equipa de docentes, faz com que se crie um
ecossistema muito positivo numa cidade
que é muito particular. Não estamos numa
capital de distrito, comparativamente a ou-
tros politécnicos, mas isso também nos
confere uma responsabilidade maior. Per-
cebemos que temos aqui um missão a im-
plementar, muito ligada ao impacto que o
design pode ter na região. 

Também não nos queremos desligar
daquilo que é a missão de um politécnico,
de contribuir para o desenvolvimento de
uma região específica, que neste caso é
esta área do Minho, entre o Cávado e o
Ave, que vai de Barcelos até Guimarães,
onde funcionam os cursos de TeSP (Curso
Técnico Superior Profissional). Há aqui
também uma missão de desenvolvimento
que o IPCA presta a esta faixa da popu-
lação jovem. Estamos num distrito muito
dinâmico, nesse aspeto, temos massa crí-
tica e um impacto regional significativo, em
termos de estudantes. Temos recebido um
feedback muito positivo.

A que se deveu a ideia de lançar o curso
de Ilustração e Arte Gráfica?

Os cursos TeSP, cursos técnicos profis-
sionais, são uma proposta formativa de cur-
sos de curta duração, com quatro semes-
tres, três letivos e um de estágio. Foram
pensados para uma rápida integração dos
estudantes no mercado de trabalho. Esta
era uma área para a qual ainda não conse-
guíamos ter uma resposta formativa que
encaminhasse os estudantes para outra
vertente que não o design gráfico. Entende-
mos que esta seria uma boa altura para res-
ponder a uma procura que verificávamos
existir por parte das empresas.

No próximo ano letivo, o segundo ano de
funcionamento deste curso, a primeira tur-
ma vai entrar em estágio e vamos também
tentar perceber como é que as empresas
nos recebem. Nos contatos preliminares
que estabelecemos com as empresas, para
perceber a sua disponibilidade em receber
estagiários, todas elas demonstraram gran-
de recetividade. 

Felizmente, também já temos uma mar-
ca própria, forte, positiva, e, por norma, as
pessoas aderem com facilidade aos nossos
desafios. No fundo, a colocação dos nossos
estagiários nas empresas é também um de-
safio para as mesmas, para elas próprias
perceberem de que forma um estagiário po-
de contribuir para melhorarem processos.
Penso que há uma relação vantajosa de
parte a parte. 

A recetividade a este curso está a
corresponder às expetativas?

No próximo ano letivo abriremos uma no-
va turma. Esta primeira edição teve início
em setembro do ano passado e contou com

uma procura bastante interessante, com-
pletámos o número de vagas que estavam
previstas, numa turma de 25 alunos.
O feedback que recebemos dos alunos e
dos próprios docentes que estão a colabo-
rar connosco vai no sentido de que as ex-
petativas estão a ser correspondidas de
parte a parte. 

A escola está bem equipada?
Infelizmente não posso dizer que temos

tudo aquilo de que precisaríamos, mas es-
tamos a crescer. A escola de Barcelos en-
contra-se em fase de mudança de insta-
lações, para um edifício histórico no centro
da cidade, que tem muito a ver com uma es-
tratégia de crescimento não só do próprio
politécnico mas também da autarquia, que
pretende desenvolver a dinamização cultu-
ral do centro da cidade. 

Para além de todas as condições nor-
mais de funcionamento que uma escola exi-
ge, temos um laboratório de audiovisuais e
um laboratório de desenvolvimento de pro-
duto, que fazem parte de um centro de in-
vestigação do IPCA, e que são espaços que
estão muito bem preparados e muito bem
equipados para uma série de necessidades
relacionadas com essas áreas.

No caso do TeSP de Ilustração e Arte
Gráfica, que funciona em Guimarães, espe-
ramos abrir, no início do próximo ano letivo,
um laboratório de impressão, onde vamos
ter tudo aquilo que é necessário do ponto
de vista da pré-impressão, da serigrafia,
também com uma ligação à área da estam-
paria e à indústria de têxtil desta região. De-
veria ter avançado no início deste ano leti-
vo, mas os prazos infelizmente não decor-
rem com a velocidade que nós gostaría-
mos, uma vez que estão dependentes de fi-
nanciamentos e da gestão de fundos comu-
nitários.

O laboratório ainda não está equipado?
Ainda não, mas o concurso está lançado

e vai contar com fundos europeus e
também com fundos próprios da instituição.
O Laboratório de Impressão é direcionado à
formação dos alunos de Ilustração e Arte
Gráfica e tem muito a ver com as atividades
curriculares das temáticas ligadas à pro-
dução gráfica e às artes gráficas. Será um
espaço muito interessante, do ponto de vis-
ta da preparação técnica. Aliar à parte teóri-
ca dos conceitos ligados à cor, às técnicas
de impressão, aos processos e aos mate-
riais, um espaço onde os alunos possam
experimentar é uma grande vantagem, do
ponto de vista daquilo que temos desejado,
em termos de formação de estudantes.

Têm prevista a aquisição de alguma
máquina de impressão offset ou digital?

De offset não, de digital sim, inclusiva-
mente digital de médio formato, que esteja
preparada para impressão não só sobre pa-
pel, mas também sobre têxteis. Temos
também uma visão muito clara, sobretudo
associada à região em que estamos, de que
a ligação à indústria têxtil é uma estratégia
muito acertada, do ponto de vista da região,
pensando, por um lado, no desenvolvimen-
to dos nossos alunos e na sua entrada no
mercado profissional, e, por outro, no senti-
do de contribuir para esta indústria com pro-
fissionais qualificados, em termos de pro-
dução de arte gráfica, neste caso em supor-
te têxtil.

A escola tem uma boa relação com os
empresários da região?

Muito boa. Além da relação do ponto de
vista de visitas técnicas, as empresas des-
locam-se regularmente às nossas insta-
lações para apresentar as suas tecnologias,
produtos e a forma como se desenvolve-
ram, para que os alunos possam ter uma
visão empresarial do universo do design.
Além disso, algumas empresas gráficas da
região têm-nos apoiado, inclusive com pa-
trocínio de materiais gráficos para eventos
que realizamos. Penso que isso também
tem muito a ver com a atitude de abertura
que nós temos, enquanto escola, no sentido
de nos darmos a conhecer. 

Instituto Politécnico 

do Cávado e do Ave -

Escola de Design

"A nossa missão
ultrapassa a
formação" 

Jorge Brandão Pereira, diretor do curso de Ilustração e Arte Gráfica e professor da licenciatura em Design Gráfico

Localizada numa área com elevada concentração de população jovem, a Escola Su-
perior de Design, do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, está a investir na for-
mação de profissionais qualificados para a indústria gráfica. Jorge Brandão Pereira,
diretor do recente curso de Ilustração e Arte Gráfica e professor da licenciatura em De-
sign Gráfico, considera que na região todos ganham com esta aposta.

“A  cultura do design está 
cada vez mais presente 
na nossa sociedade e na

economia em geral”
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Não têm, portanto, dificuldade em contar
com o apoio das empresas para visitas de
estudo, por exemplo?

Não temos tido qualquer dificuldade. Por
outro lado, as ações que desenvolvemos,
de contato com empresas, acabam por ser,
no fundo, um trabalho de preparação para
futuros negócios das próprias empresas,
porque os alunos um dia serão profissionais
que vão necessitar de recorrer aos serviços
que estas oferecem.

Uma das questões mais colocadas pelos
gráficos tem a ver com o fato de, por vezes,
os designers elaborarem trabalhos que não
são viáveis em termos de impressão...

Relativamente a esse aspeto posso dizer
que, neste momento, um dos nossos objeti-
vos principais, em termos de formação, é
que os nossos alunos consigam adequar
aquilo que são os objetivos estéticos às pos-
sibilidades efetivas de produção, que po-
dem ser técnicas, produtivas ou até mesmo
metodológicas, recorrendo também às fe-
rramentas informáticas adequadas. Porque
há casos em que as situações podem ter
um caráter um pouco mais complexo e te-
mos que discutir e pensar na melhor forma
de desenvolver o trabalho.

Por vezes também é importante consultar
os próprios gráficos, sendo que estes não
raramente se queixam de situações de falta
de diálogo. Nota progressos nesta matéria?

Parece-me que há um trajeto que tem
vindo a acontecer e que se encontra em
evolução, porque as novas gerações de
profissionais procuram integrar aquilo que
pretendem fazer com o que é realmente
possível. Isto muito também devido às pos-
sibilidade que as tecnologias hoje nos per-
mitem, em termos de produção de arte final.
Hoje em dia, a gráfica já quer receber um fi-
cheiro devidamente preparado, fechado, e
por isso o designer já antecipa algumas das
dificuldades que normalmente poderiam
acontecer entre o produtor e o criativo.

Em relação ao design, considera que o
mercado português está a evoluir?

De fato, observa-se que a própria cons-
ciência e cultura do design está cada vez

mais presente na nossa sociedade e na
economia em geral. Esta abertura terá co-
meçado no primeiro quadro europeu, o pri-
meiro QREN, em 2007, que reconheceu o
design como vetor de desenvolvimento, pa-
ra investimento, embora possa ainda não
haver uma consciência muito concreta do
que é o design, que por vezes é colocado
num caldeirão de ideias genéricas, como
inovação e empreendedorismo. 

Considera que ainda há trabalho a fazer,
em termos de sensibilizar os empresários,
inclusive gráficos, para a importância do de-
sign?

Há um crescimento que necessariamen-
te tem que acontecer. Mas é importante ve-
rificar que atualmente existe, da parte das
empresas e das autarquias, uma visão de
que, efetivamente, através do design pode
haver um contributo para o desenvolvimen-
to económico, das organizações e das re-
giões, e para o desenvolvimento social. Pa-
rece-me que neste momento a dificuldade
estará ainda na operacionalização desta es-
tratégia. Penso que isto também tem a ver
com uma certa mudança geracional. Os
meus pais não sabiam o que era o design,
os meus filhos saberão muito melhor, no
sentido do que representa e do impacto que
a cultura do design pode trazer para o bem
comum e para a sociedade. E, falando da
indústria gráfica, esta também tem novos
empresários e novas gerações nas empre-
sas, com uma visão mais moderna e mais
ambiciosa que talvez permita que haja mais
espaço para esta sensibilização.

Porque o mercado também a isso obriga?
Sim, claro. Quando uma empresa ganha

um prémio de design, ou uma gráfica rece-
be um prémio de impressão, gosta de o exi-
bir. Essa distinção reconhece, de um ponto
de vista mais simbólico, valor acrescentado.
Não tenho dúvida que é um caminho que vai
continuar a progredir, até porque nós esta-
mos a receber uma onda que a nível euro-
peu já aconteceu há alguns anos. Estou cer-
to que os próximos tempos vão ser muito in-
teressantes para quem está a trabalhar e a
estudar nesta área. 

A Escola Superior de Design, do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, conta atualmen-

te com dois cursos vocacionados para a indústria gráfica: Licenciatura em Design Gráfico,

nas instalações de Barcelos, que pretende formar profissionais qualificados na área do De-

sign de Comunicação, com uma postura interventiva ao nível das novas tecnologias da co-

municação; e o Curso Técnico Superior Profissional em Ilustração e Arte Gráfica, em Gui-

marães, que pretende dar resposta às necessidades do mercado de trabalho, tendo em vista a

estratégia da ESD no que diz respeito à interligação da ilustração, enquanto atividade trans-

versal, em setores como o têxtil (impressão e estamparia) e a arte gráfica. 

www.esd.ipca.pt
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A
par do que vem acontecendo nos últimos anos, a re-
vista La Prensa reuniu os protagonistas do setor grá-
fico nacional durante um dia, este ano sob o mote "O
renascimento da sua empresa gráfica: novas formas

da entender o negócio e aumentar o lucro", num evento que
teve lugar no Porto, em novembro do ano passado.

Em destaque estiveram alguns dos pilares do negócio -
gestão, equipamentos, formação e promoção - apresenta-
dos por um painel de especialistas e fornecedores de equi-
pamentos e serviços.

A abrir o painel dedicado à gestão da empresa gráfica,
Luis Diniz, Sales Manager da Aleyant, empresa fornecedo-
ra de serviços para pré-impressão, impressão digital e off-
set, abordou as novas tecnologias, focando ainda a neces-
sidade de as empresas conquistarem uma boa reputação
online e de saberem gerir as redes sociais.

André Oliveira, Product Manager da Sistrade, fornecedo-
ra de software com soluções específicas para a indústria
gráfica, apresentou alguns dos produtos e serviços que a
empresa disponibiliza para garantir melhorias significativas
em todos os processos de produção e gestão. José Antonio
Martínez, consultor de LeanPrinting e melhoria de proces-
sos em LTCa, sublinhou a importância de manter o negócio
"sem gorduras" e de respeitar a standardização que "não é
limitadora de criatividade, mas sim potenciadora" da mes-
ma, apresentando ainda situações às quais as empresas
devem estar atentas. "Cerca de 75 por cento das avarias
dos equipamentos estão relacionadas com lubrificação defi-
ciente", exemplificou. 

O PAPEL DA TECNOLOGIA

No painel direcionado para a tecnologia, Luis Virgos, re-
presentante da Kodak Iberia, apresentou as vantagens da
tecnologia digital e a sua importância para que as empresas
gráficas tenham sucesso no mercado, destacando alguns
dos equipamentos da fabricante, nomeadamente a Prosper
6000, dotada de tecnologia de 3.ª geração. Apresentou ain-
da exemplos e vantagens da impressão híbrida, que possi-
bilita publicidade interativa, bem como a utilização das no-
vas tecnologias como o rastreio das embalagens e utili-
zação de códigos únicos em jornais, e da integração com
offset, apresentando o caso de uma Prosper S10 integrada
numa rotativa da Muller Martini.

Fernando Tordo, gerente de inPrintout e representante
da Screen, apresentou as tendências do grande formato e
algumas das principais características do mercado, desta-
cando o declínio do tóner, que perde terreno para o jato de
tinta à base de água, uma alternativa mais económica. Fer-
nando Tordo destacou, entre outros equipamentos, a True-
press Jet 520 HD, apresentando as suas vantagens. Diogo
Alves de Sousa, representante da Digipress, Tecniprensa e

GMG, assinalou algumas das soluções que potenciam a
melhoria da eficácia das empresas, entre as quais o softwa-
re de gestão de cor da GMG, e a importância das normas
que permitem uma produção regular e standardizada dos
produtos, independentemente do designer ou da im-
pressão. 

José Manuel Lopes de Castro, Presidente APIGRAF (As-
sociação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transforma-
doras do Papel), apresentou alguns dos problemas mais
prementes do setor, sublinhando que o papel terá sempre o
seu espaço de relevo, apresentando como exemplo o caso
do evento Web Summit Lisboa, totalmente dedicado às tec-
nologias, mas que ainda assim não prescindiu do papel pa-
ra o programa diário. Lopes de Castro destacou ainda o fa-
to de esta ser uma indústria em que é necessária uma
aprendizagem contínua. "Temos que estar sempre a apren-
der e a reaprender. A Drupa mostrou-nos isso", referiu, su-
blinhando que apesar de todas as vicissitudes esta será
sempre uma "indústria fiável, confiável".
IMPORTÂNCIA DAS FEIRAS

No painel relativo à contribuição das feiras para o desen-
volvimento do negócio e da empresa, João Águas, repre-
sentante da Graphispag em Portugal, falou de algumas novi-
dades do evento para este ano, nomeadamente as ino-
vações que terão o seu espaço de destaque e a oportunida-
de que representam para a indústria gráfica.

Aurelio Mendiguchía, diretor técnico do Instituto Tecnoló-
gico e Gráfico Tajamar, apresentou os destaques da Drupa
do ano passado. "A Drupa dá-nos uma ideia da magnitude
do que é a indústria gráfica", referiu, sublinhando que esta úl-
tima edição foi reveladora de uma grande mudança no even-
to. "A Drupa transformou-se, converteu-se numa feira digi-
tal", referiu, destacando o fato de o ano passado, pela pri-
meira vez, o maior espaço de exposição - detido, até então,
pela fabricante de offset, Heidelberg - ter pertencido à HP. "A
balança desequilibrou-se para o digital e há que aprender a
fazer negócio nestas condições", referiu o especialista que
fez uma ronda sobre as novidades e inovações apresenta-
das no maior evento de artes gráficas do mundo.

Empresas gráficas: 

Sobreviver ou renascer?

A
té agora, quem ia à Graphispag
estava destinado a ver somente
máquinas e equipamentos, e
aqueles que a visitavam com esse

objetivo constatavam que, ano após ano,  a feira se encon-
trava cada vez mais moribunda, para usar uma expressão
comum.

É certo que as máquinas vão continuar a fazer parte do
pacote do certame, e havendo máquinas para o setor grá-
fico não é em vão que empresas como a Heidelberg, Agfa,
Digidelta, Epson, HP, Roland DG ou  Mactac marquem lu-
gar no certame. 

Mas este ano a Graphispag traz algo diferente, algo
que é uma novidade no setor gráfico espanhol e que não
se pode encontrar em nenhuma outra feira. É o novo es-
paço denominado Graphispag Live, com impressão ao vi-
vo, uma área destinada a receber os gráficos tradicionais,
as empresas de impressão e qualquer profissional do se-
tor gráfico, e ainda - e esta é a grande novidade - utiliza-
dores ou clientes dos fornecedores de serviços gráficos.

O objetivo desta nova Graphispag é unir todo o setor,
desde fabricantes de qualquer produto (máquinas, supor-
tes, software, gestão, processamento de imagem, comer-
ciais, etc.), fornecedores de serviços gráficos (gráficas no
sentido amplo da palavra, designers, entre outros) e utiliza-
dores finais, que até agora eram excluídos mas que aca-
bam de conquistar o seu espaço.

Na denominada zona Graphispag Live vão concentrar-
se as diferentes atividades formativas da feira e estará lo-
calizado o mostruário das aplicações gráficas mais
avançadas, em quatro zonas, cada uma delas dedicada
ao mundo editorial, à embalagem, ao têxtil e ao retalho e
decoração de interiores. E como o espaço está focado no
produto gráfico e no cliente final permite que se tenha
acesso às  técnicas e materiais utilizados em cada um dos
produtos gráficos expostos, nomeadamente embalagens
feitas de diferentes materiais, etiquetas inteligentes, expo-
sitores de PLV, mobiliário, rotulagem, lenticulares, dis-
plays, lonas, pavimentos,  cerâmica, azulejos, papéis de
parede, moda, impressão têxtil, sinalização, exemplos de
impressão funcional,  livros, jornais, revistas, catálogos e
folhetos comerciais,entre muitos outros. Serão ainda rea-
lizadas demonstrações e workshops onde se vai exibir o
funcionamento da tecnologia e o comportamento dos su-
portes, apresentando os vários processos de impressão,
nomeadamente impressão de vinis, realidade aumenta-
da, criação de hologramas, personalização de produtos,
entre outros.

Com uma área dedicada ao conhecimento,  vão ainda
decorrer mais de 30 apresentações de casos de sucesso
da impressão de embalagem, retalho, têxtil ou editorial,
onde serão abordados temas relacionados com modelos
de negócios, tecnologia, marketing, gestão empresarial,
comércio eletrónico, assim como produtos e serviços grá-
ficos para atrair novos clientes.

A Graphispag pretende ainda fomentar o networking
profissional, com áreas e atividades destinadas a propiciar
o encontro de  fabricantes, impressores e  clientes finais de
diferentes setores. Outra novidade será o Speed Meetings
Networking, uma atividade aberta à participação dos visi-
tantes que desejem encontrar parceiros, colaboradores ou
simplesmente expandir a sua rede de contatos profissio-
nais no campo da comunicação gráfica.

Este ano, vale a pena não perder a Graphispag!

Fernando Sanz

Editor de La Prensa de la Industria

y la Comunicación Gráfica

Este ano a Graphispag vai ser

diferente, mas para melhor

Empresários e profissionais da indústria gráfica reuniram-se no Porto, a 18 de novembro de 2016, no âmbito
da 5.ª edição das jornadas técnicas luso-espanholas, promovidas pela revista La Prensa, para ouvir especialis-
tas e trocar ideias sobre novas formas de entender o negócio para vencer num mercado em constante mudança.

5.ª Jornada Técnica Luso-Espanhola5.ª Jornada Técnica Luso-Espanhola
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M
ais do que nunca, os cidadãos
estão a consumir conteúdos for-
necidos pelos meios de comuni-
cação, segundo o relatório

World Press Trends 2016, da World Asso-
ciation of Newspapers and News Publis-
hers (Associação mundial de jornais e edi-
tores de notícias). 

O relatório analisa o vasto número de
dados obtidos durante a pesquisa, inquéri-
tos e insights de mais de 70 países, tendo
em atenção o contexto mundial, regional e
nacional, tendências e questões emergen-
tes.

Pela primeira vez, o documento fornece
um resumo dos relatórios individuais de
cada país e os desafios e oportunidades
que os mercados enfrentam. Entre algu-
mas conclusões destacam-se:

l 2,7 mil milhões de adultos leem jor-
nais em todo o mundo.
l O estudo calcula que pelo menos 40

por cento dos utilizadores globais da Inter-
net leem jornais e media online.
l As audiências, e não a publicidade,

continuam a garantir a maior parte da re-
ceita das empresas de meios de comuni-
cação.

l Encontrar e diversificar fontes de re-
ceita continua a ser uma prioridade, para
compensar a queda da receita tradicional.
l Medir o consumo de media e o enga-

jamento entre as plataformas continua a
ser um grande desafio.

A pesquisa foi realizada com a ajuda de
associações nacionais de jornais e meios
de comunicação e com o apoio de forne-
cedores de dados globais: PwC Media e
Entertainment Outlook 2016, Zenith Opti-
media, IPSOS, ComScore, Pew Research
Center e ITU.

Nos últimos anos, a KBA Digital &
Web adaptou-se ao mercado da im-
pressão de jornais, que diminuiu
drasticamente, e centrou-se nos seg-
mentos em crescimento, nomeda-
mente de impressão digital, funcional
e de embalagem. 

Ainda assim, o seu papel de for-
necedora mundial de equipamen-
tos de impressão de alto desempenho mantém-se indiscutível. Nos últimos 12 meses
a fabricante recebeu encomendas para uma nova Commander CT 6/2, duas impres-
soras Commander CL e uma KBA Cortina sem água.

A Exponor, no Porto, volta a receber, de
9 a 11 de março, a Portugal Print, a única
feira nacional do setor gráfico. Na quarta
edição, a Feira das Artes Gráficas e Têxtil
Profissional conta com um aumento de
área de exposição de cerca de 40 por cen-

to e pretende superar os 10 mil visitantes.
Organizado em 2012, 2013 e 2015, o

certame superou, no último ano, as expe-
tativas da organização, a cargo da Profair,
com um crescimento de cerca de 47 por
cento, em expositores e visitantes. 

World Press Trends Report 2016

KBA mantém-se na linha da frente 
em impressão de jornais

Portugal Print regressa à Exponor
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egundo a Canon, a ProStream combina as
melhores características da tecnologia de al-
to desempenho da marca com as mais re-
centes inovações, conferindo novos níveis

de qualidade de cor e versatilidade de suportes na
impressão a jato de tinta de alta velocidade.

Com uma largura de impressão de 540 mm e
uma velocidade máxima de 80 metros por minuto,
a Océ ProStream garante uma produtividade até
35 milhões de páginas A4 por mês. A qualidade de
impressão deve-se à incorporação de novas ca-
beças de alta definição de 1200 dpi (Océ DigiDot),

capazes de produzir imagens de alta definição, in-
clusive nos menores detalhes, transições suaves e
uma grande cobertura de tinta nas áreas de cores
sólidas.

A ProStream inclui a tecnologia Canon Color-
Grip de acondicionamento de papel que assegura
elevada qualidade de impressão, tanto em supor-
tes revestidos como nos tipo offset sem tratamento,
em gramagens que variam entre 60 a 160 g.

A nova gama ProStream Océ estará disponível a
partir deste verão, e pode ser vista na FESPA
2017.

Heidelberg lança sistema

de impressão digital

Primefire 106
O fabricante internacional de embalagens Multi Packaging So-

lutions (MPS), com sede em Nova Iorque, EUA, é o utilizador-pi-
loto do primeiro sistema de impressão digital industrial em for-
mato B1 da Heidelberg, com tecnologia jato de tinta do parceiro
Fujifilm.

A primeira fase piloto arrancou em janeiro, em cooperação
com a fábrica alemã de Obersulm. A MPS é uma empresa espe-
cializada em soluções de embalagem para marcas de beleza e
cuidados pessoais, produtos farmacêuticos e de consumo que
emprega mais de 9.000 pessoas em 14 países e que pretende
expandir o segmento de impressão de embalagem digital.

Apresentada pela Heidelberg pela primeira vez em junho do
ano passado, a nova máquina de impressão digital Primefire 106
oferece uma solução integrada para uma produção flexível, rápi-
da e personalizada de produtos em curtas e médias tiragens.

Epson lança SureColor SC-P5000 
A Epson anunciou o lançamento da

impressora de 17 polegadas SureColor
SC-P5000. Concebida para produção
fotográfica, artística e de provas de pré-
impressão, a SC-P5000 está disponível
com duas configurações, um conjunto
de tintas LLK, para belas artes e foto-
grafia, ou tinta violeta para aplicações
de provas, e oferece elevada precisão
cromática, com reprodução até 99 por
cento das cores certificadas pela Pan-
tone.

Nova gama Ricoh Pro

C5200s facilita produção

flexível
A fabricante anunciou a gama Ricoh Pro C5200s de impressoras

digitais - Ricoh Pro C5200s e Ricoh Pro C5210s - apresentando-as
como escolhas ideais para empresas print-for-pay, gráficas comer-
ciais, centros de impressão e ambientes de marketing e reprografia
corporativa. Entre outras características, os novos equipamentos
permitem velocidades de impressão de 65 e 80 páginas por minuto
a 1200 x 4800 dpi, em materiais até 360 g/m2.

Canon revela nova Océ ProStream

E
nquanto o mercado continua a assistir
à queda do volume de livros impres-
sos, no último ano verificou-se uma de-
saceleração da venda de ebooks, o

que não deixa de ser uma surpresa para aque-
les que olhavam para este formato como a né-
mesis dos livros impressos. Para outros, no en-
tanto, esta é uma consequência natural, fruto
da rápida adoção de uma nova tecnologia. In-
dependentemente da causa, o que se verifica
como certo é que ambos os formatos vão coe-
xistir, tendo em conta as vantagens que cada
um oferece.

Para além destas considerações, os editores
estão a comprovar que, a nível mundial, ano após ano, se
produzem mais títulos, embora a tiragem média de cada um
esteja a diminuir. Isto torna mais difícil para os editores gerir
as suas cadeias de fornecimento e dispor de uma logística
que seja capaz de se adaptar às suas necessidades de stock
e vendas, através dos diferentes canais. Mais títulos significa
maior pressão na gestão dos armazém e aumento de custos.

Entretanto, para dar resposta a esta tendência de aumen-
to de títulos com capacidade para ficarem disponíveis de for-
ma imediata, os modelos de negócios ecommerce para en-
comenda e envio de livros têm sido implementados com su-
cesso no mercado através de novos atores, como a Apple, a

Amazon e a Google. E isso transformou com-
pletamente a cadeia de fornecimento. Por ou-
tro lado, o crescimento da auto-edição
mantém-se, com registos de ISBN de títulos
auto-publicados que estão a crescer a um ritmo
superior a 375 por cento, desde 2010.

Fruto destas macro-tendências, editores de
toda a Europa têm sofrido, nos últimos cinco
anos, níveis negativos de crescimento de fatu-
ração. É por essa razão que desejam trabalhar
com fornecedores de serviços de impressão
que lhes ofereçam soluções flexíveis para fazer
face a estes novos desafios. 

As pequenas tiragens, a gestão do ciclo de
vida do produto, as tiragens a pedido e a publicação dinâmi-
ca e inteligente são algumas das soluções oferecidas pelas
novas tecnologias que pretendem dar resposta aos desafios
do setor.

PEQUENAS TIRAGENS

A principal vantagem das curtas tiragens, para os editores,
assenta na redução do risco financeiro inerente ao fato de ter
que gerir inventários e stocks. Assim que se implementar um
sistema digital de curtas tiragens, também se pode começar
a pensar em descentralizar os processos de impressão, re-
duzindo os tempos de entrega e o custo dos livros.

GESTÃO DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO

Neste modelo, que se centra em otimizar a cadeia de dis-
tribuição do editor, são as vendas reais que determinam o nú-
mero de cópias a imprimir, o que contribui para a redução dos
custos de armazenamento e dos riscos de excesso de
stocks. A vasta gama de tecnologias que a Canon oferece,
por exemplo, permite gerir facilmente todo o ciclo de vida do
livro, normalmente um desafio tanto para os editores como
para os distribuidores.

IMPRESSÃO A PEDIDO

O modelo de impressão a pedido segue um lema muito
simples: "vender primeiro, imprimir depois." Assim que se es-
tabelece um novo modelo de negócio orientado para esta
vertente, conseguimos encaixá-lo perfeitamente na cadeia
de distribuição do negócio online, sendo que se pode
avançar com o trabalho de um livro e entregá-lo ao cliente no
dia seguinte.

EDIÇÃO INTELIGENTE

Este modelo "dinâmico" ou "inteligente" inclui a seleção de
conteúdo variável, dependendo dos diferentes grupos de uti-
lizadores. A ideia é extrair conteúdos de várias fontes, agre-
gando-os, para a criação de uma publicação personalizada
ou utilizar esses dados, em canais online ou offline, ofere-
cendo um conteúdo rico e personalizado

A importância de modelos de negócio inovadores

para o sucesso da indústria de impressão editorial 

Alicia Cifré

Sales Area Manager,

Commercial Print

Group, Canon

Espanha
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As fabricantes japonesas Komori e Screen GP
estão a desenvolver, em parceria, uma solução de
fluxo de trabalho integrado para melhorar a automa-
tização dos processos de impressão híbrida. 

Este novo produto encontra-se atualmente em fa-
se de testes e ainda não foi avançada a data de
lançamento.

Mimaki adiciona opção Kebab na gama

de impressoras MkII
A Mimaki anunciou que

a opção Kebab se encon-
tra disponível nos mode-
los UJF-3042 Mkll e UJF-
6042 MkII, a última ge-
ração de impressoras pla-
nas UV da fabricante.
Com a ajuda de rolos, a
opção Kebab permite utili-
zar a gama MkII para im-
pressão direta sobre di-
versos objetos cilíndricos,
entre 10 e 110 mm de diâ-
metro, nomeadamente
garrafas de vinho e água,
velas e frascos de cosmé-
ticos, possibilitando ainda
a produção de artigos ori-
ginais e pedido, em curtas
tiragens, até um único
exemplar. 

A
sucursal portuguesa da OKI Euro-
pe lançou, recentemente, a nova
solução ColorPainter E-64s dire-
cionada para impressão de gran-

de formato para empresas com negócio
nas áreas gráfica, sinalização e decoração
de interiores. 

A um preço competitivo, a impressora
de grande formato de 64 polegadas Color-
Painter E-64s está equipada com tecnolo-
gia ColorPainter, já inserida nas soluções
M-64s e H3-104s, e oferece desempenho
premium, elevado nível de precisão e faci-
lidade de utilização, bem como funcionali-
dades de entrada de gama, simplicidade
de utilização e funções ecológicas.

Utilizando a tinta ECO solvente SX da
OKI, de elevada pigmentação, a Color-
Painter E-64s garante elevados níveis de
cor em todas as velocidades de im-
pressão, em aplicações interiores e exte-
riores, nomeadamente na impressão de
back/front-lit, têxteis técnicos, wallpapers,
canvas, PVC rígido, banners, vinis ou ou-
tros tipos de suportes, e incorpora um
conjunto de tecnologias comprovadas, in-
cluindo ajustes de impressão automáticos
utilizando sensores de cor óticos, Smart
Pass 4, Smart Nozzle Mapping 3 e Dyna-
mic Dot Printing, bem como tecnologias
das séries H3, como o Safe Scanning
System.

OKI lança E-64s

Komori e Screen
desenvolvem
fluxo de produção
integrada  

Finishing 4.0 ™

A Müller Martini apresenta novas soluções 
digitais combinadas com um sistema 

de produtos impressos.

A Müller Martini apresenta uma estreia mun-
dial na Hunkeler Innovationdays 2017: num 
mercado em que a conetividade ganha cada 
vez mais importância, apresentamos-lhe 

20 a 23 de fevereiro 2017
Messe Allmend, Lucerna

The Print Industry Event

innovationdays 2017

Informações sobre a feira em: 
www.innovationdays.com

a solução ideal em linha para a combinação 
da nossa linha de encadernação Vareo com 
um sistema Hunkeler. 

Fique em forma para o futuro do acabamento 

soluções digitais – para produtos acabados 
da mais alta qualidade.

Seja na encadernação a cola, cosida a linha 
ou a arame – com as soluções Finishing 4.0 
da Müller Martini explore o potencial da 
impressão digital ao máximo. Your strong partner.

Estreia mundial em Lucerna
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A
Agfa Graphics lançou recentemente
uma atualização do equipamento Jeti
Mira, que passa a contar com tecno-
logia de cura por LED UV, com o ob-

jetivo de oferecer aos impressores de sinali-
zação de médio e alto volume uma impressão
de alta qualidade. A Jeti Mira é uma máquina
de mesa plana que imprime até 2,69 m de ex-
tensão, funcionalidade de impressão e prepa-
ração, opção de rolo a rolo acoplável, duas
versões de mesa, velocidade de até 231 me-
tros quadrados por hora, seis cores, padrão

de cor branca, tintas UV altamente pigmenta-
das e duas fileiras de cabeças de jatos de tin-
ta Ricoh. A mais recente atualização da im-
pressora inclui tecnologia de cura de LED UV,
que permite a impressão em substratos sensí-
veis ao calor, nomeadamente folhas auto-ade-
sivas e materiais de PVC expandido. A Jeti Mi-
ra é acionada pelo software de fluxo de trabal-
ho de grande formato Asanti da Agfa Grap-
hics, que controla todo o processo de im-
pressão, desde a pré-impressão até a pro-
dução e acabamento.

Em resposta às necessidades dos fornecedores de serviços de impressão de alta perfor-
mance de gama média a alta, a Agfa Graphics lançou o equipamento de rolo a rolo com cu-
ra LED UV, Jeti Ceres RTR3200. Segundo a fabricante, a nova impressora garante elevada
qualidade de imagem numa ampla variedade de materiais, a velocidades até 186 m²/h. De-
vido à cura LED UV, de última geração, a Jeti Ceres pode imprimir em materiais sensíveis
ao calor, nomeadamente películas auto-adesivas e PVC, sem causar deformações.

Tendo em conta o aumento da procura
de produtos personalizados e serviços à
medida, a Roland DG anunciou a impres-
sora plana VersaUV LEF-200, um equipa-
mento que permite pequenas produções
de uma larga variedade de objetos e
acessórios personalizados, capas de te-
lemóveis, esferográficas, troféus, produ-
tos industriais e protótipos.

Com 20 polegadas de largura, a LEF-
200 oferece impressões de alta qualidade
com cor total, branco e verniz transparen-
te sobre uma ampla variedade de mate-
riais, incluindo itens tridimensionais até
100 mm de espessura. O software RIP
Roland VersaWorks Dual simplifica o pro-
cesso de produção de gráficos com efei-
tos especiais e o equipamento incorpora a
tecnologia de tintas propriedade da Ro-
land DG, em CMYK, tintas ECO-UV bran-
cas e verniz. Permite ainda a impressão
de verniz transparente, com acabamento
em brilho ou mate, assim como efeitos de
relevo original. A tinta branca pode
também ser impressa como cor ou como
uma base para o CMYK em fundos escu-
ros ou materiais transparentes. Para dar
resposta aos requisitos de negócios indivi-
duais, os utilizadores podem escolher en-

tre três configurações de tinta: CMYK +
Branco + Primário, CMYK + Branco + Ver-
niz e CMYK + Branco + Branco. O softwa-
re Roland VersaWorks Dual RIP apresen-
ta um novo motor de processamento, as-
segurando uma maior rapidez de visuali-
zação e manipulação aprimorada de PDF

e arquivos PostScript, incluindo arquivos
com transparências. O Roland Versa-
Works Dual suporta agora toda a gama
LEF atual: a LEF-200, LEF-300 e LEF-12i,
um modelo de 12" atualizado. 

A impressora vai estar presente na Por-
tugal Print, no stand da Roland DG.

Novo módulo de fresagem HF para a série F
Com o módulo de fresagem de alta frequência (HF), a Summa desenvolveu uma no-

va  ferramenta para a série F, de sistemas de mesa plana de corte. O novo módulo de fre-
sagem IC está equipado com um eixo de alta frequência (até 60.000 rpm) e um motor
mais equilibrado, que proporciona um acabamento liso de substratos rígidos e um menor
desgaste, podendo trabalhar com materiais como madeira, MDF, ACP e acrílicos.

A HP anunciou novas instalações
da impressora digital HP Indigo 20000,
concebida para a produção de etique-
tas e rótulos e de embalagem flexíveis,
em várias partes do mundo.

A empresa confirmou que as so-
luções de embalagem anteriormente
apresentadas, o revestimento HP Indi-
go Pack Ready Coating e o sistema de
tinta solvente HP Bulk Solvent Ink Sys-
tem, têm sido alvo de elevada procura

e já se encontram comercialmente dis-
poníveis. 

Os fabricantes dedicados ao desen-
volvimento de impressoras para o se-
tor de codificação e marcação podem
beneficiar do novo sistema de tinta sol-
vente HP Solvent Ink System que pro-
porciona uma melhor qualidade de im-
pressão, um menor custo por cópia e
um grau mínimo intervenção do utiliza-
dor em ambientes de alto volume.

Durst muda imagem
corporativa

Com o novo ano, a Durst estreou uma nova
imagem corporativa que abrange todos os forma-
tos, suportes e meios de comunicação utilizados pela companhia para se dirigir ao
mercado. A Durst desenvolve a sua tecnologia e está presente num cada vez maior
número de segmentos gráficos e industriais, mas este crescimento não faz perder de
vista os valores primordiais de inovação tecnológica e ética empresarial que impul-
sionaram a empresa ao longo dos seus 80 anos de vida, refere a mesma em comu-
nicado. Esse é, precisamente, o conceito que a fabricante quer transmitir com o no-
vo logótipo, que pretende "manter a essência da marca e dos seus valores".

Agfa Graphics atualiza Jeti Mira

Roland DG Iberia apresenta Plana LEF-200 UV 

Agfa Graphics lança Jeti Ceres RTR3200 LED

HP aumenta número de instalações

da HP Indigo 20000
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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

DDiirreettóórriioo
de

Marque presença nesta secção:

La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

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

www.alborum.com

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.alborum.com

www.alborum.com
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A Antalis lançou a marca de papel de escritório Data Copy, reforçando assim a
sua presença neste segmento. Com forte reputação no mercado, a Data Copy
oferece produtos inovadores, nomeadamente um sistema de abertura fácil de cai-
xas, o sistema patenteado Grab&Go e os papéis de tamanho A3, com apenas três
pacotes por caixa, mantendo sempre um compromisso com a sustentabilidade,
utilizando matérias-primas responsáveis.

A Antalis Iberia e a Arjowiggins Graphic aperfeiçoa-
ram a sua Eco Calculadora, uma ferramenta que per-
mite calcular, de uma forma simples, as vantagens
meio-ambientais que resultam da escolha de papel re-
ciclado, ao invés de papel fibra virgem.

Com esta atualização, os utilizadores da Eco Calcu-
ladora dispõem de mais opções para realizar os cálcu-
los das suas poupanças. Para além da forma habitual
de realizar os cálculos a partir das características do
trabalho impresso (formato, número de páginas, unida-
des a imprimir), os clientes podem agora realizar os
cálculos a partir do peso total do papel utilizado no tra-

balho impresso, ou conhecer as poupanças pelo con-
sumo de papel de escritório, a partir do número de fol-
has ou pacotes. 

www.antalis.pt

O mostruário Freelife
ganhou o prémio Good De-
sign Award 2016 na catego-
ria de design gráfico. Orga-
nizado pelo Chicago Athe-
naeum, Museu de Arquite-
tura e Design, em colabo-
ração com o Centro Euro-
peu de Arquitetura, Arte,
Design e Estudos Urbanos,
o prémio distinguiu o catálogo criado para o lançamento
da Freelife, a gama de papel ecológico 100 por cento re-

ciclado, da Fedigroni.
Na edição de 2016, o jú-

ri do Good Design selecio-
nou os vencedores entre
centenas de candidaturas
oriundas de mais de 46
países, mais de 900 novos
produtos desenhados e
produzidos na Europa,
Ásia, África América do

Norte e do Sul, apresentados por designers, empresas
e ateliers de design espalhados por todo o mundo. 

Indústria papeleira
aumenta 
investimentos em 40%

A
Confederação Europeia de Papel (CEPI) prevê um au-
mento de 40 por cento nos investimentos do setor no
processo de transformação, com o objetivo de liderar a
bioeconomia reduzida em carbono na Europa.

Na 18.ª edição da European Paper Week (Semana Europeia
do Papel), o novo diretor geral da CEPI, Sylvain Lhôte, e o pre-
sidente, Peter Oswald (CEO do Grupo Mondi, Europa e Divisão
Internacional), apresentaram uma ambiciosa agenda de inves-
timento no setor para tornar realidade, até 2050, a visão de
uma bioindústria reduzida em carbono e eficiente na gestão
dos recursos. A indústria reafirma, assim, o seu compromisso
para liderar a transição europeia para a bioeconomia, segundo
a qual o setor reduzirá a sua pegada de carbono em cerca de
80 por cento, aumentando a criação de valor acrescentado em
50 por cento, até 2050.

A indústria papeleira investe na Europa uma média anual de
3.500 milhões de euros. A implantação de tecnologias de des-
carbonização e o desenvolvimento da produção de novos bio-
produtos vão exigir um investimento adicional de 44.000
milhões de euros até 2050, o correspondente a um aumento de
40 por cento.

Lecta apresenta
gama GardaMatt
completa...

O novo catálogo GardaMatt é
apresentado como um tributo a
uma gama completa de papéis
ideais para edição e impressão co-
mercial. Através de uma reflexão
sobre os conceitos de integridade
e perfeição, juntamente com ima-
gens invocativas dos mesmos, o
catálogo foi impresso em três mo-
dalidades: GardaMatt Art, Garda-
Matt Ultra e GardaMatt Smooth.

GardaMatt arte é um papel revestido com uma superfície ma-
te e lisa, que favorece um realce especial de brilho das tintas,
GardaMatt Ultra é um papel revestido mate de alta qualidade com
volume, e GardaMatt Smooth é caracterizado por uma superfície
especialmente lisa e elevado grau de brancura.
... e amplia gama de papéis de grande formato CreatorUrban 

Blueback CreatorUrban é um papel revestido, de uma face, es-
pecialmente concebido para publicidade exterior de grande for-
mato, nomeadamente para outdoors. É resistente à humidade,
sem rachas ao dobrar e o seu verso azul confere-lhe a alta opa-
cidade necessária para esta aplicação.

O Papel CreatorUrban blueback é adequado para impressão a
jato de tinta com tintas solventes, solventes suaves, UV e látex, e
está disponível em bobinas de 115 g / m², com um serviço adicio-
nal de bobinas em stock, cujas dimensões se podem consultar no
site da Lecta.

Sappi investe na
América do Norte
e Europa

A produtora de papel Sappi vai investir 305 milhões
de dólares para fortalecer o seu negócio na América
do Norte e Europa. A companhia vai centrar-se no
segmento de embalagens especiais nas duas regiões
que atualmente representam mais de três quartos das
suas vendas em todo o grupo.

A Sappi vai destinar cerca de 165 milhões de dóla-
res na América do Norte e outros 140 milhões em vá-
rios projetos na Europa. Entre outros planos, pretende
realizar melhorias e atualizações nos equipamentos
das fábricas de Alfeld e Ehingen, na belga de Lanaken
e na holandesa de Maastrich, com vista a aumentar a
eficiência produtiva nos próximos três anos.

As mudanças incluem a conversão da fábrica de
Maastricht numa fábrica de cartão SBB de alta quali-
dade e a expansão da capacidade de embalagem le-
ve e papéis especiais da sua fábrica de Alfeld em
10.000 toneladas por ano. Espera-se que o negócio
da SBB na planta de processamento de Maastricht
cresça para 150.000 toneladas anuais, em 2019.

Antalis e Arjowiggins renovam Eco Calculadora

Antalis lança marca Data Copy

Mostruário Fredigoni Freelife
distinguido com Good Design Award
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O
Mainichi Shimbun, um dos
jornais japoneses com maior
tiragem, lançou uma cam-
panha ecológica, que permi-

te que após a sua leitura, o papel pos-
sa ser semeado para dar origem a
plantas ou flores. 

Em colaboração com a agência
publicitária Dentsu, o "Green News-
paper" (jornal verde) consiste em pa-
pel totalmente reciclado, impresso
com uma tinta 100 por cento vegetal,
que atua também como fertilizante.
No decorrer da sua produção são
compactadas no papel sementes de
plantas ou flores, permitindo que a
sua utilidade vá para além da atuali-
zação noticiária do leitor, que pode
“semear” as páginas.

Fundado em 1872, o Mainichi
Shimbun conta com uma das
maiores tiragens da imprensa ja-
ponesa, com 5,5 milhões de exem-
plares vendidos diariamente, e é
conhecido pelo seu posicionamen-
to ecológico, tendo também sido o
único título japonês a ganhar o
Prémio Pulitzer. 

O jornal, que tem sede em Tó-
quio, emprega mais de 3.000 fun-
cionários, repartidos em cerca de
400 escritórios no Japão e no es-
trangeiro, é impresso duas vezes
por dia, de manhã e à noite, em vá-
rias edições locais e está disponí-
vel em inglês, em versão digital,
sob o nome The Mainichi.

www.mainichi.jp/english

Mainchi, o jornal semente

Workshops
de tipografia
tradicional 

A
Tipografia Damasceno Monteiro,
em Coimbra, vai receber, em março
e abril, dois workshops de tipografia
tradicional, numa parceria com a

designer Joana Monteiro, fundadora do Clu-
be dos Tipos (ver edição de julho-setembro
de 2015). 

www.facebook.com/clubedostipos

Oficina de Tipografia Tradicional, 
25 de março

Promovido por Joana Monteiro, Rui Da-
masceno e José Lages, este workshop pre-
tende dar a conhecer aos participantes a
técnica de tipografia tradicional, passando
pelas fases de projeto, composição, impo-
sição, impressão e distribuição, através da
impressão do poema "Ode à Tipografia" de
Pablo Neruda. A inscrição inclui a oferta do
Manual Prático do Tipógrafo, concebido pe-
lo Clube dos Tipos em parceria com a Tipo-
grafia Dias, para utilização no contexto de
oficinas de tipografia tradicional. Distinguido
com o "Certificate of Typographic Excellen-
ce", do Type Directors Club, o manual con-
siste num glossário de termos essenciais e
descreve as várias fases e respetivos mate-
riais necessários para a boa prática desta
técnica intemporal.

Oficina De Ilustração Tipográfica, 
22 de abril

Promovida por Joana Monteiro, Ana Bis-
caia e Rui Damasceno, esta oficina tem co-
mo finalidade dar a conhecer aos participan-
tes a técnica da tipografia tradicional. A par-
tir da ideia de "liberdade", a proposta de tra-
balho passa por construir imagens com ti-
pos móveis e outros caracteres tipográficos
de chumbo.

LER

LER - CLICAR - IR
CLICAR

IR

Biblioteca Nacional de Espanha
homenageia mulheres impressoras

A Biblioteca Nacional de Espanha lançou um microsite destinado a valorizar o papel da mulher es-
panhola no mundo da impressão, entre os séculos XVI e XIX. O site apresenta um percurso, através do
tempo, apresentando mulheres que dedicaram as suas vidas ao mundo da impressão e que geralmen-
te são esquecidas nos livros de história da tipografia. 

www.bne.es/es/Micrositios/Guias/MujeresImpresoras

A
Biblioteca Nacional de
Franca (BNF) disponi-
bilizou recentemente,
para consulta online, o

primeiro livro impresso no Oci-
dente, a bíblia de Gutenberg.
No site Gallica, a biblioteca digi-
tal da instituição, é agora possí-
vel ver, página por página, os
dois exemplares conservados
na biblioteca. 

Digitalizados em alta defi-
nição, os dois exemplares fo-
ram impressos na primeira
prensa de tipos móveis de Gu-
tenberg, em Mainz, Aleman-
ha, por volta de 1455, e con-
sistem numa cópia impressa
em pergaminho, ilustrada na
época da produção do livro - a

mais rara, da qual existem ape-
nas quatro no mundo - e numa
outra cópia impressa em papel,
com uma nota manuscrita data-
da de 1456, que certifica a data
em que a impressão da Bíblia
foi concluída. A tipografia repro-
duz as letras góticas dos copis-
tas de Mainz, do século XV, a
versão da Bíblia mais comum
da época, a edição de Vulgata,
traduzida para o latim por São
Jerónimo e estruturada pela
Universidade de Paris. 

A Bíblia de Gutenberg foi im-
pressa em 180 cópias e hoje há
registos de apenas 50.

http://gallica.bnf.fr

Biblioteca Nacional de França disponibiliza
primeira Bíblia impressa por Gutenberg 
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PARA APLICAÇÕES DE INTERIOR E EXTERIOR

E-64s: Um novo padrão de qualidade

A E-64s é a nova adição à Família ColorPainter Premium da OKI, de impressoras de 
grande formato, oferecendo excelente facilidade de utilização, desempenho notável e 
elevados níveis de precisão.

Usando a tinta SX da OKI, com ECO solventes e de alta pigmentação, a E-64s oferece 
o melhor nível de cor para aplicações de interior e de exterior de elevada qualidade e 
durabilidade, a alta velocidade.

A capacidade de lidar com uma vasta gama de suportes faz com que seja a escolha ideal 
para os utilizadores que procuram uma solução ágil e ambientalmente sustentável. São 
impressionantes os resultados obtidos em têxteis técnicos, papel de parede, lona, PVC 
rígido, banner, vinil e muitos outros tipos de suportes.

E-64s - aplicações versáteis numa gama incomparável de suportes www.oki.com/pt

www.oki.com/pt
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