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Start-ups portuguesas ganham 5 prémios
EIT Health InnoStars Awards 2019
ortugal é o país que
mais prémios arrecadou na 3.ª edição
dos prémios EIT Health InnoStars Awards 2019,
com cinco start-ups distinguidas entre as 15 vencedoras:
B-CULTURE, BRIGHT, HydrUStent, SurgeonMate e TimeUp. As empresas selecionadas vão receber um financiamento de € 25.000 em capital, formação e mentoring.
As 15 start-ups vencedoras dos InnoStars Awards
2019 foram selecionadas de
entre 116 concorrentes de
países do Centro, Leste e Sul
da Europa que integram o es-

P

quema de inovacao regional Regional Innovation Scheme
(RIS) -, um programa Europeu
que pretende apoiar as regiões que têm níveis mais mo-

derados de inovação do que
outros países europeus no
que diz respeito ao desenvolvimento de inovação no setor
de saúde e outros setores.

"Temos excelentes equipas científicas a nascer em
Portugal, nos países do Mediterrâneo e na Europa de Leste", afirma Nuno Viegas, Business Creation Manager do
EIT Health InnoStars

Baldwin Technology
lança o TexCoat G4
A Baldwin Technology
Company Inc. congratula-se
com o anúncio do lançamento do TexCoat G4. O TexCoat G4 é a última geração do
sistema de aplicação de precisão sem contacto revolucionário desenvolvido pela
Baldwin para acabamento
têxtil. O sistema permite
uma qualidade elevada
contínua e um processo de
acabamento têxtil produtivo
com zero desperdício de
produtos químicos e um consumo de água e de energia
incrivelmente reduzido.
A tecnologia de pulverização sem contacto proporciona várias vantagens em
comparação com os métodos convencionais de aplicação de produtos químicos
de acabamento. Os produtos químicos são distribuídos de forma uniforme ao
longo da superfície do tecido

e apenas são aplicados
quando é necessário - em
um ou ambos os lados do tecido. Isto é altamente vantajoso, por exemplo, quando
se aplica produtos hidrófugos em tecidos laminados
uma vez que elimina o problema dos produtos químicos poderem afetar a qualidade da camada de aderência. Além disto, a tecnologia
sem contacto elimina a diluição dos produtos químicos em processos de aplicação sobre camada húmida, permitindo um controle
total da manutenção de areas de cobertura com produtos químicos consistentes.
Da mesma forma, como não
existe contaminação por
imersão durante o processo
de acabamento, não existem paragens durante a mudança de cor ou de tecido.

OKI estabelece metas ambientais para
o período de 2030 a 2050
A OKI anunciou as metas ambientais das empresas do Grupo
inseridas na visão estratégica "Desafio ambiental OKI
2030/2050". A abordagem aos problemas ambientais globais está
intimamente ligada ao crescimento empresarial sustentável destacando-se cada vez mais a necessidade de uma gestão empresarial que contemple questões sociais e ambientais, como o Acordo de Paris de 2015, a agilização de iniciativas relativas ao ambiente global e o reforço do investimento responsável (ASG ). A
OKI tem como objetivo prevenir o aquecimento global e contribuir
para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS ) promovendo a incorporação das preocupações
ambientais dentro da gestão empresarial e tirando partido da força
coletiva do grupo.
Investimento responsável ASG -Um modelo de investimento
em que as empresas beneficiárias são selecionadas com base
nas suas iniciativas empresariais socialmente responsáveis (ambiental, social e governança).
ASG. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável descritos na "Agenda para
o desenvolvimento sustentável 2030" adotada na Cimeira das Nações Unidades
de setembro de 2015
ODS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável descritos na "Agenda para
o desenvolvimento sustentável 2030" adotada na Cimeira das Nações Unidades
de setembro de 2015

La Prensa
5
empresas

Porto Editora
inaugurou novas
instalações
o ano em que comemora 75 anos e
apenas ao fim de
538 dias, o Grupo
Porto Editora inaugurou as
instalações da unidade gráfica - Bloco Gráfico - e logística - Zuslog -, depois da violenta tempestade que, em
março de 2018, destruiu o
telhado da unidade fabril, situada na Maia.
Na cerimónia de inauguração, Vasco Teixeira, em
nome da administração do
grupo, realçou os valores da
empresa e o "sentido de

N

compromisso, trabalho e disponibilidade de todos os colaboradores" que foram a
chave do sucesso na reabilitação da unidade fabril.
O Bloco gráfico ocupa

uma área de 12.887m2 e
tem uma capacidade de produção anual de 16 milhões
de livros, tendo Vasco Teixeira destacado o facto de "a
empresa ter sido distinguida

pela APIGRAF com o Prémio Excelência Empresarial
Gold Award em três anos
consecutivos (2016, 2017 e
2018), o que atesta o reconhecimento do trabalho que
desenvolvemos". Por seu
turno, a unidade de logística
- Zuslog - partilha dados
igualmente impressionantes:
capacidade de armazenamento de 12 milhões de livros e 92.000 referências, expedindo uma média de
12.000 encomendas por dia
secagem ou no consumo de
energia.

Keep me posted Portugal

Capanha arranca em
parceria con CTT
e Celpa
A APIGRAF assinou um memorando de entendimento com os CTT e a CELPA com o objetivo de por em
marcha a campanha "Keep me posted" Portugal, que
tem como objetivo promover o direito à escolha do cidadão em receber a sua correspondência por via física
ou digital. Esta campanha, já a decorrer a nível europeu,
e que está também implementada em países como os
Estados Unidos da América e Austrália, visa dotar os cidadãos de informação sobre os seus direitos no que se
refere à receção de correspondência.

Agfa define novo padrão na
impressão heatset e coldset com
tecnologia SPIR@L
A SPIR@L é a tecnologia patenteada de triagem mais recente da
Agfa. Aplicável às impressões comerciais e de jornais, ela possibilita
manter os pontos da impressora para o papel de 1% a 99% sem nenhum esforço adicional, garantindo cores vibrantes e imagens nítidas.
Graças ao formato da tela, os artefatos de impressão, como desfoques de imagens ou artefatos menores de imagens CtP, ficam invisíveis. Conforme comprovado por diversos clientes beta, esta nova tela previne a contaminação de cores na faixa de cores azuis, resultando em uma reprodução de maior qualidade. Devido à natureza da forma do ponto, a camada de tinta é reduzida, o que gera um impacto
positivo no tempo de secagem ou no consumo de energia.
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Encontro APIGRAF 2019
Temas

Oradores no encontro

Mercado gráfico espanhol . Oportunidades de
negócio. Mercado gráfico
e transformador do papel
em Portugal. Seguros exclusivos para as empresas
do setor. O Futuro das
Profissões no Setor. As
empresas gráficas no
mundo digital | Soluções
de impressão e suportes
diferentes.

Jesús Alarcón
Secretário-geral da NEOBIS
O sector gráfico espanhol em números. Oportunidades de negócio.
l Jésus Alarcon, para além das
funções que desempenha na associação espanhola congénere da
APIGRAF, tem décadas de experiência no sector e é um profundo
conhecedor da realidade do nosso
principal parceiro comercial externo, que irá dar a conhecer em detalhe.

OUTROS

l Apresentação do Livro "O Mistério
do Arco-Íris Roubado", um projeto

Luís Miguel Ribeiro
Presidente da AEP
O estado atual do sector gráfico em Portugal.
l Mestre em Gestão e Negócios, Licenciado em Gestão Financeira e Fiscal, é atualmente
Presidente da AEP
João Leandro
l Atlas Seguros -Apresentação do Protocolo de Seguros APIGRAF.

conjunto APIGRAF e Escola Superior de Comunicação Social

Lucien Moons
Empreendedor
Como fazer crescer o seu
negócio num mundo digital?
l Lucien Moons tem mais
de 30 anos de experiência
comercial em soluções de
impressão, de impressão
digital, embalagem e acabamento digital. Escreve artigos sobre inovação, vendas, impressão e start-up's.

l Balanço da atividade da APIGRAF em 2019

Encontro APIGRAF 2018.

Mesas Redondas

"Keep me Posted
Portugal - O direito à
escolha do cidadão"
O "Keep Me Posted Portugal" é uma
iniciativa pan-europeia que visa esclarecer os cidadãos sobre o direito que
têm de escolha em receberem a correspondência em suporte físico ou digital. Realçando os benefícios da comunicação escrita, esta campanha
chega a Portugal numa iniciativa conjunta da APIGRAF, da CELPA e dos
CTT.
Teresa Borba, Diretora-geral APIGRAF; Ana Comporta, Gestão da Marca CTT; Luís Veiga Martins, Diretor-geral CELPA.
Moderador: Paulo Dourado.

O Futuro das Profissões
do Sector

O Poder da
Impressão

Num mundo em acelerada mudança, as relações laborais sofrem uma constante mutação
que o processo legislativo e formativo tem dificuldades em acompanhar. Face às novas tecnologias e à nova maneira de "fazer as coisas", de
que a indústria 4.0 é o exemplo mais conhecido,
como se afiguram as profissões futuras de um
sector industrial como o nosso?
Teresa Borba, Diretora-geral APIGRAF; Arnaldo Costeira, Diretor da Escola de Comunicação, Artes e Indústrias Criativas ISEC Lisboa:
Miguel Sanches, docente do Curso de Design e
Tecnologia das Artes Gráficas IPT; Paula Agapito, Coordenadora do Centro de Relações Laborais do Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho.
Moderador: Paulo Dourado.

Cinco Sentidos. Visão. Audição. Tato. Olfato. Paladar. Porquê usar apenas 2? Nesta mesa
redonda pretende-se, através do
confronto de diferentes perspetivas, evidenciar o suporte físico e
nomeadamente impresso, como
um meio inovador e eficaz de divulgação da mensagem.
Ana Sampaio, Diretora de
Marketing da Quinta da Aveleda;
José M. Lopes de Castro - Presidente da APIGRAF; Pedro Silva
- Sustainability Manager, The
Navigator Company; Ricard Casals.
Moderador: Paulo Dourado.
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Padronização de cor de acordo com a ISO 12647-2
A padronização da cor não significa
que tudo deve ser uniforme, isto
é, não implica que apenas os
mesmos materiais e componentes possam ser usados:
as mesmas máquinas, chapas, blaquetas, suportes ou
tintas, para obter o mesmo
resultado de cor. Padronização significa que certas espeprodução impressa também está
sendo afetada pela globalização e,
cada vez mais, o
volume de formulários que
atravessam fronteiras e são
realizados de maneira deslocada está aumentando; que,
por outro lado, requer uma
unificação de critérios para
reprodução de cores que garanta o mesmo resultado impresso. A Norma ISO 12647
permite, precisamente, homogeneizar esses critérios e
garantir uma correspondência de cores entre provas e
formas de produção, bem
como entre diferentes oficinas de impressão.
Cada vez mais, multinacionais e grandes empresas
na área de publicidade e comunicação, grupos editoriais
e grandes consumidores de
embalagens e produtos gráficos diferenciados, colocam
pedidos de forma deslocada.
O mesmo projeto, o mesmo
arquivo, que é impresso em
diferentes empresas de serviços de impressão para
atender a demanda específica nessa área; ou, de acordo
com as regras de livre mercado e as atuais facilidades
nas comunicações que permitem troca de informações

A

em tempo real e entregas de
pedidos em 24 ou 48 horas,
permitem ampliar a oferta de
contratação de grandes volumes de formulários atendendo custos e qualidade
entre países que até agora
nem sequer foram considerados.
No entanto, é necessário
garantir o mesmo resultado
de cor entre as diferentes impressoras, pois o produto
gráfico requer um acabamento uniforme, independentemente de onde ele foi
impresso. Por esse motivo, o
cliente pede cada vez mais
que a impressora cumpra as
especificações técnicas comumente aceitas ou padronizadas.

PADRONIZAÇÃO DE CORES
O sucesso da padronização da cor envolve saber
quais aspectos regulam esses padrões e quais implicações eles implicam para a
impressora e para os outros
agentes envolvidos na cadeia de produção.
A padronização da cor
não significa que tudo deve
ser uniforme, isto é, não implica que apenas os mesmos
materiais e componentes
possam ser usados: as mesmas máquinas, chapas, bla-

cificações devem ser consideradas, tais como aquelas relativas à transferência de valor
tonal (ganho de ponto) e
as características de mídia e tintas usadas em
testes e produção, independentemente de dispositivos, máquinas e funcionários de materiais.
quetas, suportes ou tintas,
para obter o mesmo resultado de cor. Padronização significa que certas especificações devem ser consideradas, tais como aquelas relativas à transferência de valor tonal (ganho de ponto) e
as características de mídia e
tintas usadas em testes e
produção, independentemente de dispositivos, máquinas e funcionários de materiais.
Existem diferentes recomendações de impressão
que estabelecem especificações técnicas e considerações a serem seguidas para a reprodução de cores em
impressão, como Gracol,
SWOP, Sistema Eurostandard Brunner, etc., que vêm
de diferentes associações ou
empresas privadas. Embora,
as únicas especificações
técnicas que possuem o
caráter de um padrão internacional correspondam à
norma ISO 12647 em suas
diferentes versões.

O PADRÃO ISO 12647
O comitê ISO TC 130 é
responsável pelo desenvolvimento de padrões para o
processo gráfico e é composto por técnicos e especialistas representando diferen-

tes países ao redor do mundo, como Alemanha, Suíça,
França, Inglaterra, EUA,
Japão ou Brasil, entre outros.
Dentre todos os padrões
desenvolvidos para a padronização do processo gráfico,
o padrão ISO 12647 "Tecnologia Gráfica - controle de
processo para a produção
das separações de cores,
provas e impressões de produção", é o padrão que estabelece as especificações
técnicas e tolerâncias
para reprodução de cores na impressão. É uma
família de padrões que, em
suas diferentes versões,
normaliza os processos de
impressão para offset, impressão, gravura, serigrafia
e flexografia. Atualmente, a
versão 7 está sendo desenvolvida, o que afeta diretamente a impressão digital e,
especificamente, os sistemas de teste.
No entanto, para aplicar
com êxito o padrão de impressão correspondente, é
importante conhecer os aspectos que o padrão regula,
ou seja, o que a norma está
exigindo para conformidade:
quais aspectos são normativos e quais aspectos são para fins informativos.
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Basicamente, todas as
normas incluem uma introdução e uma base técnica
que contextualiza e identifica
o problema que regula essa
norma; Também inclui uma
seção de objetos e um campo de aplicação nos quais
uma descrição, objetivos e
campo de aplicação da norma são estabelecidos;
também vamos encontrar
uma seção de definições
técnicas e uma seção de requisitos, sendo justamente
essa seção que estabelece
as especificações técnicas
normativas; Finalmente, encontraremos os métodos de
teste, as correspondências
com outros padrões e bibliografia.

CERTIFICAÇÃO
ISO 12647

PADRÃO

A certificação da norma
ISO 12647 garante que a oficina de impressão que passou por este processo, esteja em conformidade com as
especificações técnicas es-

VERSOES DO ISO 12647
ISO 12647-2: 2004 - Parte 2: Compensação
ISO 12647-3: 2005 - Parte 3: Imprensa
ISO 12647-4: 2005 - Parte 4: Rotogravura
ISO 12647-5: 2001 - Parte 5: Serigrafia
ISO 12647-6: 2006 - Parte 6: Flexografia
ISO / DIS 12647-7 - Parte 7: Sistemas de teste
usando impressão digital
(Nota: esta norma está em
desenvolvimento).
tabelecidas pela norma, obtendo uma aparência de cor
normativa na Impressão e no
sistema de teste. Para isso,
será necessário imprimir um
teste de impressão, como o
Altona Test Suite, no qual
será basicamente analisado,
a colorimetria da massa das
cores de quatro cores e superimposição, a curva de reprodução tonal ou o ganho
de pontos, homogeneidade
de tinta para a largura e comprimento de folha e a estabilidade do funcionamento da
máquina.
No entanto, certificação é
a ação realizada por uma en-

tidade reconhecida como independente das partes interessadas, através da qual a
conformidade de uma empresa, produto, processo,
serviço ou pessoa é expressa com os requisitos definidos em normas ou especificações técnicas. Por conseguinte, a entidade certificadora deve ser um organismo
reconhecido como tal e independente de qualquer produto e / ou casa comercial.

ISO 12647-1: 2004
Tecnologia Gráfica - controle de processo para a produção das coleções de meio-

tom, provas e impressões de
produção Parte 1: Parâmetros e
métodos de medição "- Define os parâmetros, definições, aspectos gerais e
métodos de medição, que irá
normalizar o resto da versão
é a norma para os diferentes
sistemas de impressão.
- Lista e explica o conjunto mínimo de parâmetros
primários de processo necessários para definir claramente as características visuais e propriedades técnicas correspondentes de um
teste ou um formulário de
produção de meio tom obtido
a partir de dados digitais diretamente ou através de um
conjunto de filmes de separação de tons médios.
- Dá as definições dos
termos gerais necessários
para o controle do processo.
- Descrever os métodos e
requisitos de medição necessários para fornecer informações sobre os resultados.
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OBJETIVO VITAL:

Obter uma empresa gráfica
com zero desperdício
Parte 2: Tarefas de fabricação
s tarefas
damente quais são
que realizaas causas que os
mos nas
produzem (tipo 1)
empresas
l Quando as mápodem ser simplesquinas não se repemente catalogadas
tem ao reimprimir
em duas naturezas;
um trabalho, devido
aqueles que forneà falta de manucem valor aos clientenção ou devido à
tes e aqueles que
falta de calibração
Por: José Antonio
não fornecem valor
ou a ambas as cauMartínez
a eles.
sas (tipo 1, 3)
Consultor de
Podemos definir
l Quando impriLeanPrinting e
um desperdício co- mejora de procesos mimos um pouco
mo tudo pelo qual
mais de material do
em LTCaM.
um cliente não está
que o esperado, a
disposto a pagar seu dinheiro,
menos que as cópias estejam
ou seja, as tarefas que NÃO
faltando mais tarde, indepenfornecem valor.
dentemente do motivo pelo
Segundo Lean, podemos
qual o processo varia tanto ou
classificar "resíduos letais" na
porque não calculamos os
empresa em oito grupos ou
resíduos adequadamente (ticategorias:
po 2, 7)
1. Produtos defeituosos
l Quando não temos o ar2. Excesso de estoque
mazém organizado e solicita3. Processo (recursos
mos papel sem perceber que
desnecessário,
o tínhamos arrumado, embobaixa produtividade)
ra não soubéssemos onde (ti4. você espera
po 2, 4)
5. Movimentos
l Quando fabricamos uma
desnecessários
tinta especial mais quantida6. Transporte de materiais
de do que o necessário, por7. Superprodução
que não calculamos adequa8. talento humano
damente a mancha a ser impressa, ou pior ainda, quando
Desta vez, compartilharei
ficamos aquém e temos que
alguns pequenos desperdísubstituir a falta de tinta pela
cios com aqueles que enconmáquina parada, tudo por não
trei nos processos produtivos
calcular corretamente a sue aos quais, infelizmente, nos
perfície a ser impressa ou por
acostumamos:
não ter levado em conta o del Quando nos resignamos
sempenho da cor no papel (tia repetir trabalhos ou execupo 2, 4)
tar reprocessados sem prejul Quando a máquina passa
dicar os custos em que incoa uma velocidade menor que
rremos, sem analisar profuno seu potencial, por conve-

A

niência, porque não funciona
corretamente ou porque não
há muita carga de trabalho.
Após o término da produção,
se houver trabalho, você sempre poderá trabalhar na ordem
e limpeza do departamento,
executar tarefas de manutenção e aprimoramento ou
treinar a equipe (tipo 3, 8)
l Quando um departamento tem mais pessoas do que o
estritamente necessário e nos
acostumamos a fazer coisas
desnecessárias, que o cliente
não está disposto a pagar, para justificar as tarefas executadas pelos operadores (tipo 3)
l No departamento, há pessoas sobrecarregadas com tarefas e, ao mesmo tempo, outras com folga, que não são
ajudadas pelo conforto ou pela falta de preparação e versatilidade (tipo 3, 4, 8)
l Quando fazemos uma
troca de trabalho sem ter todos os elementos necessários (chapas, papel, tinta, informações) e perdemos tempo procurando-os, com a máquina parada (tipo 4)
l Quando não temos as ferramentas devidamente organizadas e demoramos a procurar nas gavetas ou mesmo
nas máquinas vizinhas, a famosa chave Hallen nº 7,
também com a máquina parada (tipo 4)
l Quando um operador não
realiza operações, o registro
das operações de captura de
dados na planta (assinaturas)
e alega que ele é pago para
produzir! As assinaturas são

uma das operações mais importantes a serem executadas, pois fornecem as informações para a tomada de decisão (tipo 4, 8)
l Quando uma pessoa arquiva incorretamente por falta
de interesse ou treinamento,
e outro parceiro no escritório
precisa gastar tempo corrigindo erros (tipos 2, 4, 8)
l Quando nos acostumamos a trabalhar na máquina
com pequenos problemas
técnicos que gradualmente se
tornam crônicos e causam
uma constante falta de produtividade (tipos 3, 4)
l Quando trabalhamos
sem um plano de manutenção organizado e sistemático, sem levar em conta que
a manutenção é uma parte
"vital" do trabalho e não pode
ser ignorada (tipo 3)
l Quando não levamos em
consideração a vida útil dos
consumíveis (borrachas, correias, rolos, fitas, lâminas,
etc.) e somente os trocamos
quando eles começam a nos
causar problemas (tipo 3, 4)
Agora, mais do que nunca,
esses pequenos desperdícios
de nosso processo produtivo
podem não parecer habituais
para nós e é imperativo estar
muito atento para localizar e
eliminar ou reduzi-los em nossas tarefas. Caso contrário,
nossa concorrência o fará,
descontando as economias
obtidas com o preço dos empregos e, consequentemente,
deixando nossa empresa fora
do mercado.

Líder em rotativas
offset usadas
 Venda e instalação rotativas offset
 Transferências
 Atualizações, serviço e reparos
 Agentes Procemex para gráficas (câmeras de
controle de quebras de papel durante a produção)

Espanha e Latín América
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Atreva-se a ser diferente
então você definitii m vamente precisa
pressão
fazer negócios. "
e s t á
A impressão
morta.
não mudou tão ráViva a
pido quanto podeimpressão! Imria, já que as novas
pressão de longa
tecnologias baseaduração integrada
Raphael Ducos
das em toner e jato
com outros canais
Jornalista
de tinta têm funciode comunicação.
freelancer
nado juntas às antiEste é o caminho a
gas (offset, rotograseguir e, para fazer
vura, serigrafia, flexografia).
isso da maneira certa, você
Certamente se beneficiou de
deve fazer duas mudanças:
todas as vantagens oferecidescartar a bagagem antiga
das pela TI e pelo software,
que você carrega há tanto
seja em equipamentos traditempo e aceitar uma mucionais ou digitais de imdança de mentalidade. Você
pressão e acabamento (fordeve mudar os velhos hábitos
matos pequenos e grandes),
da impressão tradicional com
em gerenciamento de proos digitais!
cessos ou em marketing com
"Estou otimista para os
comunicaçãoes multicanais
próximos anos", diz Coou cross-media. Em resumo,
quard, chefe da indústria, um
a impressão foi transformada,
fornecedor de serviços de
adaptada e desenvolvida,
impressão parisiense apaixorespeitando uma tendência
nado por tudo que é "sob mefundamental e necessária padida" e que está prestes a
ra reduzir o impacto ambienmudar completamente para a
tal (controle de rejeição, meimpressão digital. "Há cada
nos desperdício, melhores
vez menos especialistas em
tintas, papéis sustentáveis,
impressão nos clientes com
etc.)
quem interagimos. Nossos
contatos vêm com mais freAlgumas impressoras traquência de cima em suas ordicionais, embora muito pouganizações, em marketing ou
cas, continuam e desenvolcomunicações, e enfrentam
vem departamentos digitais
desafios mais amplos. Eles
completos ou substituem imnão têm um problema de impressoras offset por modelos
pressão puro, mas sim um
digitais. Mas isso não é sufidesafio de comunicação. E
ciente, a impressão digital
aqueles com um problema
exige uma mudança de mende impressão geralmente
talidade: no sentido de flexibinão sabem como lidar com
lidade de operação, capaciisso. Portanto, se um fornedade de resposta, diferentes
cedor de serviços de imcronogramas de gerenciapressão pode oferecer promento e serviço real a medir.
postas de comunicação releNão é por acaso que os prinvantes, garantindo a máxima
cipais atores da impressão diqualidade dentro do cronogital freqüentemente derivam
grama de entrega exigido e
de estruturas reprográficas
com um resultado de comumenores que já possuem
nicação positivo (resultado),
uma "cultura de serviço".

A

Algumas impressoras tradicionais,
embora muito poucas,
continuam e desenvolvem departamentos
digitais completos ou substituem
impressoras offset por modelos digitais.
Mas isso não é suficiente,
a impressão digital exige uma mudança
de mentalidade: no sentido
de flexibilidade de operação,
capacidade de resposta,
diferentes cronogramas de gerenciamento
e serviço real a medir.
Não é por acaso que os principais
atores da impressão digital
freqüentemente derivam de estruturas
reprográficas menores que já possuem
uma "cultura de serviço".

UM PERÍODO DE
TRANSFORMAÇÃO

A atual indústria de impressão comercial é caracterizada pelo aumento da impressão digital, incluindo a impressão a jato de tinta, combinada com uma grande modernização das tecnologias tradicionais de impressão. O offset
sobrevive graças a avanços
técnicos: automação de processos de calibração, redução
de perdas, maior velocidade
(20.000 folhas / hora), fluxo de
trabalho híbrido offset digital,
combinações comerciais offset digitais, etiquetas, embalagens, encadernação com
equipamentos de acabamento (como em digital). A evolução do fluxo de trabalho é
observada em todas as áreas
e a impressão na Internet
(web-to-print) está crescendo.
Agora é possível responder às demandas de clientes
que anteriormente não po-

diam ser atendidas, como a
impressão de uma única cópia de um livro, tiragens muito
curtas para brochuras ou documentos, bem como embalagens e rótulos totalmente
personalizados. A demanda
por soluções de curto prazo
agora pode ser atendida com
ofertas de impressão digital
da Canon, Domino, Fujifilm,
Heidelberg, HP, Koenig &
Bauer, Komori, Ricoh, Riso,
Xeikon, Xerox, etc.
A busca pelo melhor preço
está dando lugar à busca pelo
serviço mais lucrativo para o
cliente. "Imprimir sozinho"
está sendo substituído por
"um universo com impressão". Do pedido até a entrega, sem sacrificar a criatividade, a qualidade e a lucratividade geral da impressão. A
questão chave torna-se "qual
é o ROI (retorno sobre o investimento) de uma impressão?"
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Documentos impressos
que podem ser desmaterializados (no não-físico) continuarão a ser desmaterializados, portanto, há apenas uma
maneira de permanecer no
negócio de forma lucrativa:
fornecendo valor agregado e
serviços relacionados. Os
clientes não querem mais ser
informados sobre como isso
funciona, mas o que ele faz
em termos de resultados (impacto) e, nesse sentido, a impressão deve contribuir (ou
seja, comunicar de forma eficaz) quando integrada a uma
mistura de canais de mídia.
O

RETORNO DA IMPRENSA

Os consumidores estão
saturados com informações
digitais. No entanto, eles podem ser positivamente sensíveis (receptivos) a diferentes
comunicações que os envolvam de maneira distinta e
pessoal: convites, folhetos,
livros, fotos, cartões de visita
e parabéns, documentos personalizados usando alguns
dos avanços da impressão do
século XXI : cores especiais
(ouro, prata, fluorescente,
etc.), verniz, relevo, novas formas, fatores de forma.
"Nós vemos um retorno da
impressão, há dez anos era
extravagante, especialmente
para os jovens, agora temos
que saber como misturar a
impressão com outros modos
de comunicação", acrescenta
o Sr. Coquard. "Estamos redescobrindo que uma comunicação impressa bem direcionada nos permite tecer um
link para os consumidores".
Isto é repetido em outras
indústrias onde há também
um volte para "o físico", p.
Imagens de Polaroid em foto
e o álbum de Vinyl in music.
Estamos caminhando para uma maior automação do
processo de produção de impressão, desde a recepção
do pedido, o gerenciamento

Estamos caminhando para
uma maior automação do processo
de produção de impressão,
desde a recepção do pedido,
o gerenciamento dos arquivos
até o envio do trabalho
de impressão final.
Os clientes querem proximidade
humana e tempo de resposta rápido.
Essas duas solicitações estão se
tornando cada vez mais os principais
critérios para a seleção
de provedores de serviços.
Mas como fornecer tais recursos
quando o cliente está a quilômetros
de distância?
2

dos arquivos até o envio do
trabalho de impressão final.
Os clientes querem proximidade humana e tempo de resposta rápido. Essas duas solicitações estão se tornando
cada vez mais os principais
critérios para a seleção de
provedores de serviços. Mas
como fornecer tais recursos
quando o cliente está a quilômetros de distância?
Quanto ao equipamento e
para oferecer os serviços mais
recentes, mais e mais provedores de serviços estão começando a usar sistemas de
impressão digital e acabamentos (por exemplo, MGI / KonicaMinolta) ou sistemas de impressão de grande formato.
(por exemplo, SwissQprint) com o corte associado
(por exemplo, Zünd). A transformação digital também está
em formato pequeno e grande. Sinalização, cartazes,
POS / PO, decoração de interiores, até têxteis ou embalagem de carros são agora totalmente digitais. Por último,
mas não menos importante,
as preocupações ambientais
são, por exemplo, direcionar

os secadores de LED a substituir os secadores infravermelhos em todos os sistemas
de impressão de produção.
Novos substratos estão mudando a paisagem do mercado, permitindo novas aplicações e reduzindo o impacto
ambiental.
A CONSEQÜÊNCIA
A conseqüência de todos
esses desenvolvimentos recentes: uma nova segmentação do mercado de impressão está chegando. Podemos distinguir seis segmentos que às vezes se sobrepõem (um pouco como
nos setores de alimentos,
equipamentos domésticos ou
suprimentos comerciais):
As empresas de im-

1.pressão multisserviços

esperam que os clientes atravessem a porta a qualquer
momento, muitas vezes descritas como lojas de pequena
dimensão.
Fornecedores de im-

2.pressão localizados em

centros urbanos que ofe-

reçam qualidade e tempo de
resposta rápido, atendendo
contas-chave às quais eles
têm acesso e àqueles que fornecem serviços de impressão
diferentes.
Fornecedores de im-

3.pressão bem equipados

em múltiplas tecnologias, capazes de aceitar pedidos pequenos e grandes. Eles têm o
espaço necessário localizado
na periferia das cidades, no
entanto, eles têm a desvantagem de depender de logística
e prazos de entrega.
-Os especialistas (livros,

4.revistas, embalagens,
etc.) Eles otimizaram as linhas de produção: impressão
e acabamento / conversão e
possuem recursos muito específicos. Normalmente, eles
são destinados a clientes e
mercados nacionais e internacionais.
-Fabricantes de im-

5.pressão, geralmente lo-

calizados perto de centros de
comunicação (aeroportos,
etc.), que podem lidar eficientemente com trabalhos de impressão de produtos com
seus processos otimizados.
- Impressoras online,

6.com fluxos de trabalho
totalmente integrados em impressão e acabamento para
remessas e entregas eficientes entre países e fronteiras.
Os próprios usuários devem
carregar o conteúdo relevante
e selecionar entre os formatos
e substratos definidos.
Então, o novo mantra do
jogo de impressão é definir
onde você quer jogar e fazer
certo. Os vencedores são
aqueles que fornecem serviços reais e estão visando
novos segmentos e mercados, afastando-se da impressão de commodities. Em
um futuro não muito distante.
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Floricolor aposta em
tecnología innovadora
da Fujifilm
5ª Edição

Congresso de impressão
dos países do sul da Europa
FloriColor, com sede
no Porto, tornou-se
na primeira gráfica
portuguesa a investir
na icónica impressora de jato
de tinta B2 Jet Press da Fujifilm, e uma das primeiras gráficas a nível mundial a investir
na novíssima Jet Press 750S
de terceira geração. Num
open-house realizado há
dias, a empresa convidou a
imprensa, clientes e parceiros
a conhecerem este novo
equipamento em plena laboração e a resposta que dá às

A
A 5ª edição do Southern
European Print Congress, um
evento que junta as associações de Portugal, Espanha,
França e Itália na sua organi-

zação e que tem como objetivo principal a partilha e troca
de experiências entre os empresários destes países, decorreu desta feita em Madrid.

necessidades desta unidade
especializada na produção de
álbuns fotográficos de elevada exigência e qualidade.

Série C800 da OKI eleita
"Escolha do Editor"
OKI Europe lança suite de
software SENDYS Explorer
A OKI Europe Ltd anunciou hoje o lançamento do software multi-fleet SENDYS Explorer. Exclusivamente desenvolvida para equipamentos OKI, esta solução completa de software permite que os utilizadores de empresas de qualquer
setor e dimensão tirem mais partido das impressoras e
MFPs OKI. Desde os escritórios ao retalho, serviços de saúde, entre outros, os utilizadores podem digitalizar e gerir documentos, controlar remotamente os trabalhos de impressão, melhorar a segurança e reduzir o desperdício.

A série C800 de
impressoras A3 a cores ultracompactas
da OKI recebeu a distinção Editor's Choice Award da Print IT Reseller. Lançada
no primeiro trimestre deste ano, a série
C800 foi desenvolvida a pensar nas necessidades das empresas que normalmente recorrem a serviços externos para produção de trabalhos de impressão,
permitindo-lhes imprimir internamente,
de forma rápida e económica, com resultados profissionais.
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ETIQUETAS -EMBALAGEM

Impressora de etiquetas a cinco cores
Desenhada a pensar nas
pequenas e médias empresas que necessitam de imprimir tiragens curtas de etiquetas de pequeno formato, a impressora Pro1050 representa
a mais recente inovação da
OKI em matéria de tecnologia
de impressão de etiquetas
ajudando as empresas a garantir maior destaque para os

seus produtos através da
criação rápida, fácil e econó-

X-Rite lança solução para
medição de cores em
superfícies curvas
A X-Rite anunciou o lançamento de uma nova solução
para captura e medição de cores em superfícies curvas
em itens plásticos, vidro (copos, garrafas etc.), tubos etc.
Chamada de Cup and Cilinder Fixture, a solução é compatível aos espectrofotômetros portáteis das famílias
eXact e Ci6x, permitindo realizar medições precisar sem a
necessidade de danificar ou destruir a amostra.
A solução
completa inclui um braço
de posicionamento
de
amostra para
mantê-la na
altura e no ângulo corretos, levando em conta a espessura. Também inclui uma bancada para alinhar o instrumento X-Rite ao
plano de medição. O aparelho pode ser personalizado para suportar amostras de várias espessuras e garante que
o eXact ou Ci6x fique no suporte com a abertura alinhada
sobre a amostra. O braço de posicionamento permite, ainda, que o operador mova a amostra ou gire-a para medir
diferentes pontos.

mica de etiquetas e rótulos visualmente apelativos.

Ao disponibilizar impressão a cinco cores (CMYK
e branco) a Pro1050 oferece
a vantagem adicional de imprimir em suportes transparentes ou coloridos, através
da impressão de um fundo
branco opaco por baixo da
imagem CMYK para tornar os
resultados ainda mais atrativos.

A Domino fornece à PG&WIP
controlo total do produto à palete
A PG&WIP conseguiu eliminar o erro humano do processo
de codificação de produtos trabalhando com as tecnologias
da Domino.
O fabricante sueco de
acessórios marca anualmente
mais de 20 milhões de artigos
de alumínio, plástico e papel para uma das principais empresas
de mobiliário suecas. Para satisfazer os requisitos de deteção e
rastreabilidade deste importante
cliente, todas as peças têm de
ser codificadas com o número
da instalação de produção. As
instruções de montagem, a embalagem do consumidor, as várias embalagens e, por fim, a
palete também têm de ser codificadas.
A PG&WIP utiliza a impressora a jato de tinta contínuo da
Domino, a Ax350i, para codifi-

Technical Manager and co-partner Hakan Ostangard.
car o seu número de subcontratada em todos os puxadores
dos acessórios de cozinha. As
instruções de montagem dos
produtos são marcadas por
uma G-Series e a embalagem
do consumidor é etiquetada utilizando a M230i-T4. Esta está
instalada numa barra deslizante para etiquetar três produtos
lado a lado com uma máquina.

Labelexpo Europe 2019: maior que nunca
s inscrições para a
edição do 40º aniversário da Labelexpo Europe, a maior
feira de tecnologia de impressão de etiquetas e embalagens, estão abertas.
Voltando à Expo de Bruxelas, desde 24 de setembro o
show bienal promete ser
maior do que nunca, com
centenas de demonstrações
ao vivo, 3 novas funções, 3
master classes lideradas por
especialistas e uma oficina.
Destinado a profissionais de
impressão, proprietários de
marcas, designers e fornecedores de rótulos / embalagens, o foco deste ano é
melhorar a estratégia de
negócios e avançar no setor.
Cobrindo 9 salas, mais de
600 expositores participarão, incluindo: ABG, Avery
Dennison, Bobst, Dominó,
Durst, Epson, Fujifilm, Gallus, HP, Konica Minolta,
Mark Andy, MPS, Nilpeter,
Omet e Xeikon.
Como complemento à exposição, há 3 novidades que
estreiam na Labelexpo Eu-

A

rope. A Flexible Packaging
Arena é uma demonstração
e visão geral de duas linhas
de prensagem, uma convencional e uma digital, que produz embalagens flexíveis de
contato indireto com os mais
recentes padrões de GMP.
No Brand Innovation Showcase, os visitantes aprenderão os segredos para alcançar uma presença marcante na marca e participar
de um tour exclusivo dos
principais stands de fornecedores e demonstrações de
tecnologia; enquanto no
Café SustainabilityInsight,
os visitantes verão as últi-

mas inovações sustentáveis
que sustentam uma indústria mais ambientalmente
consciente.
O popular programa educativo será composto por 3
master classes a tempo parcial lideradas por especialistas e um workshop em associação com a Label Academy. As master classes cobrirão: 1) Embalagem flexível; 2) Tintas, Revestimentos e Vernizes; e 3) Impressão digital de etiquetas
e embalagens; enquanto a
oficina cobrirá materiais auto-adesivos.
Também na tarde de 24 de

setembro, serão realizados
os prestigiados prêmios
anuais da indústria de etiquetas, que reconhecem as
principais conquistas no setor de impressão de etiquetas e embalagens.
A Labelexpo Europe 2019 é
novamente apoiada pelas
organizações comerciais FINAT, EUWID, Febelgra, SPPES, UNFEA e VskE.

Um desconto de reserva antecipada aplica-se até 14 de
setembro. Para se inscrever,
visite www.labelexpo-europe.com.

Flint Group apresenta uma placa
térmica para impressão de
embalagens flexíveis
uma

N
o
momento em
que a qualidade de
impressão das embalagens flexíveis avança rapidamente com as tecnologias de
placa, como pontos de topo planos,
superfícies especializadas e técnicas de
peneiramento, o Flint Group introduziu
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nova
placa

plana e
térmica:
nyloflex XFH
Digital. A placa
foi desenvolvida especificamente para a
impressora de embalagens

de banda larga flexível e é a mais recente adição ao portfólio de placas térmicas projetadas para funcionar de maneira ideal no processador térmico nyloflex Xpress.
A nova placa imprime com excelente
transferência de tinta sem a necessidade de uma peneira de superfície; Aumenta o tempo de operação da impressora com excelente resistência a solventes, evitando o preenchimento da
tinta; e reduza o efeito pinhole com sólidos impressos lisos e destaques excepcionais.

Packaging Labelling & Converting

Impressão de etiquetas de transferência
térmica com ribbon
e acordo com uma
análise da Toshiba
Tec, a demanda por
impressão de etiqueta de transferência térmica
com fita (fita de cera, resina ou
ambos) experimentou um forte
crescimento no mercado como resultado da redução de
custos em relação à impressão direta em papel térmica e para cima. preço deste último (até 500%), devido à falta
de um dos seus componentes.
Este crescimento no custo
do papel térmico é devido à
escassez do corante leuco,

D

essencial para a impressão. É
um composto fabricado exclusivamente na China e cuja extração foi drasticamente redu-

Novo Epson SurePress para
impressão de etiquetas
A Epson anunciou sua nova impressora de etiquetas digitais, a SurePress L-6534VW, que imprimirá a velocidades de
até 50 metros por minuto, para maior produtividade, além de
mais confiabilidade e funcionalidade. As novas tintas UV SurePress também estão em conformidade com o Regulamento
Europeu sobre Materiais para contato com alimentos.
A impressora de etiquetas combina os cabeçotes de impressão PrecisionCore em torno de um tambor de impressão
central para qualidade de imagem e registro de cores preciso.
O SurePress L-6534VW usa tintas CMYK de baixa migração
com um branco de alta opacidade como padrão e inclui um
inovador verniz digital on-line para a produção de etiquetas de
valor agregado.
Seu sistema de alimentação contínua de alta precisão garante a minimização de resíduos e fornece um novo registro
uniforme em um rolo pré-impresso. Juntamente com um tratador de coroa, o limpador de bobina e o ionizador, a impressora
traz versatilidade na produção de impressão.
de impresiones.
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zida pelas novas regulamentações ambientais do país
asiático.
Segundo a análise da em-

presa japonesa, essa circunstância, aliada à maior durabilidade das etiquetas impressas com fita, a maior versatilidade dessa tecnologia e
o desgaste, 33% menor, das
cabeças de impressão, traduz-se em economia de custos acima de 12% para uma
impressão média de 10.000
etiquetas por dia. Além disso,
de acordo com a Toshiba, a
impressão em fita permite imprimir 75 quilômetros de etiquetas, em comparação com
50 que fornecem impressão
térmica direta.

Última versão do Harlequin para
etiquetas
Os desenvolvedores do Global Graphics Software anunciaram a mais recente atualização do Harlequin RIP, versão
12.1, que incorpora funções adicionais para fluxos de trabalho de etiquetas e embalagens e, em particular, sua compatibilidade com o novo padrão ISO para o processamento de
marcas técnicas, e maior suporte para sistemas que exigem
várias instâncias do RIP para gerenciar requisitos de alto
rendimento de dados.
O Harlequin 12.1 estende o suporte para sistemas com vários RIPs, introduzindo uma estrutura expandida, chamada
Harlequin Scalable RIP, que é projetada para ajudar os fornecedores de impressão a criar equipamentos digitais front-end
cada vez mais rápidos para gerar impressoras mais rápidas.
Ele permite que as impressoras acessem uma gama completa
de soluções, incluindo RIPs únicos, vários RIPs em um único
servidor ou até vários RIPs em vários servidores.
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Lançamento da nova plataforma digital
"Label Experts"
rótulo confere ao produto uma identidade única e influencia diretamente o
impulso de compra no ponto de venda. O mercado de etiquetas, que representa aproximadamente 5% do volume global
de impressão - aproximadamente 400 bilhões de
euros -, tem o maior potencial de crescimento da
indústria gráfica e evoluiu para uma das indústrias mais importantes. importante nas últimas
décadas.
Nesta nova era digital, era apenas uma
questão de tempo até que todos os membros
desta indústria, isto é, usuários, fabricantes, associações e institutos de pesquisa de mercado,
agrupassem seus conhecimentos e disponibilizassem para todos em uma plataforma digital.
Com efeito imediato, o novo portal de informação
e conhecimento para tudo relacionado à impressão de etiquetas - por enquanto, em inglês pode ser encontrado em www.label-experts.com.
Este fórum especializado começou como um
projeto conjunto entre a Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) e sua subsidiária Gallus.
Os usuários desta plataforma terão acesso a
boletins informativos especializados, artigos técnicos, os últimos resultados de pesquisa de mercado, documentos técnicos, dicas para o próximo investimento e muito mais.

O

Nova Imprima LJ Plate para
impressão de etiquetas

Tela desenvolve tinta azul
para o Truepress Jet L350UV +

A
Toray
Graphics lançou
uma nova placa
de impressão
offset sem água,
a Imprima LJ,
desenvolvida
especificamente
para impressoras de etiquetas
que buscam uma placa lavável com água de alta qualidade e alta durabilidade que fornece estabilidade de impressão e um valor significativo de sustentabilidade. Com uma resolução de impressão de até 175 lpi, esta placa de impressão térmica CTP negativa usa um comprimento de onda de imagem padrão de 830
nanômetros. É ideal para a produção de etiquetas, mas também
pode ser usado para uma ampla gama de outras aplicações, incluindo CD / DVD, cartões de fidelidade, decoração de metal e
para impressão em substratos não absorventes.

Screen Graphic Solutions
lançou o novo 'Truepress Ink
para L350UV Blue' projetado
para uso com o sistema Truepress Jet L350UV + da empresa, um modelo de impressão
de etiquetas de jato de tinta UV
de ponta que oferece velocidades de impressão de até 60
metros por minuto, ampla compatibilidade de mídia e operabilidade excepcional. A capacidade do sistema de lidar com tintas azuis, além das tintas CMYK e branca convencionais, permite que as cores azuis sejam reproduzidas fielmente em designs
corporativos que antes eram difíceis de serem obtidos usando
apenas cores de processo. Também é capaz de produzir com
precisão uma ampla gama de tons de azul, freqüentemente usados na embalagem de itens como cosméticos, produtos de higiene pessoal e produtos para cuidados com o corpo.
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Antalis e Mondi anunciam
um acordo de distribuição
Antalis, distribuidora líder europeia de papel, produtos de
embalagem e soluções de comunicação visual, começa hoje a distribuir a nova gama de papéis
NAUTILUS da Mondi em formato gráfico e bobines, para satisfazer a crescente necessidade de papéis gráficos
reciclados não couché de qualidade
Premium.
Todos os papéis gráficos da nova
gama NAUTILUS da Mondi são não

A

couché e estão fabricados com papel
100% reciclado pós-consumo. Cumprem com os mais altos padrões de
sustentabilidade e têm certificação
FSC® e Rótulo Ecológico da UE.
NAUTILUS SuperWhite e NAUTILUS Classic são as duas marcas de
qualidade Premium, que reduz o pó e
otimiza a proteção da máquina, adequadas para aplicações a preto e branco e a cores, testadas em Xerox, Canon, Konica Minolta, Ricoh e Kodak.

Vencedor do concurso
Art-on-paper da Navigator
Catherine Anyango Grünewald é a
vencedora da 2ª edição do Prémio
Navigator Art on Paper Prize, o maior
galardão de arte em papel do mundo.
A artista leciona, atualmente, na
Konstfack University of Arts, Crafts

and Design, em Estocolmo. Estudou
na Central Saint Martins e no Royal
College of Art, em Londres, tendo realizado, posteriormente, um mestrado em Literatura Moderna da University College London.

Valcaixa obtém certificação FSC
A Valcaixa,
de Paredes,
na região do
Porto, obteve
recentemente
a certificação FSC, que atesta que na
sua produção a empresa utiliza produtos florestais certificados pelo FSC,
ou seja, que o papel e cartão têm origem em madeiras provenientes de
florestas geridas de acordo com os

critérios estabelecidos por
aquela organização internacional.
A Valcaixa, que se dedica à conceção e produção de embalagens,
sendo especializada em embalagens
para bolos, obtém assim mais um fator
de diferenciação, desta feita numa
área que começa.

Edição 2019 do
Antalis Interior
Design Award
Edição 2019 do Antalis Interior Design
Award, que dá visibilidade e reconhecimento a espaços únicos e personalizados
desenhados por criativos talentosos de todo o mundo.
Em 2017, realizou-se a primeira edição
do Antalis Interior Design Award e foi um
sucesso, com a apresentação de quase
350 projetos de 29 países.
De 1 de outubro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, os designers de interiores, arquitetos, agências e escolas de design, impressores e responsáveis das marcas
estão convidados a apresentar os seus
melhores projetos, utilizando, pelo menos,
um produto do catálogo de Comunicação
Visual da Antalis.
Um júri internacional, composto por
personalidades da área do design reconhecidos a nível mundial, escolherá os melhores projetos criativos.
JÚRI ANTALIS INTERIOR DESIGN AWARD:
ACCOR: Fernand Benmouffek, Diretor de
Design - França
FESPA: Graeme Richardson-Locke, Diretor Apoio Técnico - Reino Unido
HP: Paula Caramasu, Diretora Marketing
EMEA - Espanha
IWG GROUP: Christophe Burckart, Diretor
Regional França & Mónaco - França
PECLERS: Karin Schmitz, Diretora Desenvolvimento de Negócio - Alemanha, Áustria, Suiça
SAGUEZ PARTNERS: Yann Mignot, Director de Design Associate - França
ANTALIS: Agnès Lafarge, Diretora Marketing Internacional de Comunicação Visual França

Diretório
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Marque presença nesta secção: Tlf.: (+34) 91 309 65 20.
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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
DIGIAL HIRES
www.dhires.com
ELOI FERREIRA
www.eloiferreira.pt
EMETRÊS
www.emetres.pt
FAMAG
www.famag.pt

FEDRIGONI Portugal
FORMATO LP
FUJIFILM Portugal
GRAFODINÂMICA
GRAFOPEL
IBEROPRENSA
IMPRESSIVE WORLD
INDUQUÍMICA
ISOGRAPH
KONICA MINOLTA
KYOPRINT
LACOR

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

www.fedrigoni.es
www.lpereira.pt
www.fujifilm.pt
www.grafodinamica.pt
www.grafopel.pt
www.iberoprensa.net
www.impressive-world.pt
www.induquimica.pt
www.isographsl.com
www.konicaminolta.pt
www.kyoprint.pt
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

