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Criando uma nova década de Sucesso no negócio do papel
creating a new decade of SUCCESS IN THE PAPER BUSINESS
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Mais Design
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More Design
More information
Strengthened range
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INAPA TECNO – SETTING STANDARDS

INAPA TECNO – SETTING STANDARDS

• Gama de produtos cuidadosamente seleccionados
por especialistas de papel
• Produzido pelas mais modernas fábricas da Europa
• Baixo impacto ambiental
• Gama Tecno líder no seu segmento
• Excelência na velocidade, maquinabilidade
e qualidade de impressão
• Excelente desempenho para grandes fluxos
de trabalho, sem problemas e gestão eficiente
de Documentos
• Excelente relação qualidade/preço
• Qualidade de serviço proporcionada pelo Grupo
Inapa, líder Europeu na distribuição de papel

• Product range thoroughly selected by paper experts
• Manufactured by the most modern paper mills in
Europe
• With the lowest environmental impact as possible
• All tecno products leading in their competing
environment
• Top in speed, runability and print quality
• Proving excellent performance for troublefree
workflows and efficient document management
• Unexcelled price quality ratio
• State of the art service and support by Inapa Group,
one of the leading European paper merchants
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[mensagem do ceo / Message from the CEO]

Este primeiro número da revista IN constitui a concretização
do objetivo de melhorar a comunicação entre os que trabalham
no Grupo Inapa, bem como com os nossos stakeholders, dando
a conhecer o que somos, qual a nossa missão e cultura, qual o
nosso enquadramento e orientação estratégica.

This first edition of IN Magazine is the realization of the
goal to improve our communication towards all Inapa Group
employees and our stakeholders, providing information
about who we are, our mission and culture, our framework
and strategic guidelines.

Trata-se de facto de apenas mais um dos muito importantes
objetivos que alcançámos no ano findo. 2013 será, com efeito,
uma referência de sucesso para o nosso Grupo espelhado na
integral execução do plano estratégico previsto para o ano,
reforçando a sustentabilidade e rentabilidade a par da criação
de condições para o nosso crescimento. Estamos melhores e
mais fortes.

This is another of our last year achievements. The year
of 2013 will be in fact a reference of the Group’s success,
reflecting the integral execution of our strategic plan set
for that year, the reinforcement of the sustainability and
profitability and the creation of conditions for our growth.
We are better and stronger.

Nas próximas páginas falaremos da vida interna do Grupo,
do caminho que trilhamos todos os dias com o esforço de
uma equipa multinacional e multicultural mas com uma
mesma missão.
Partilhamos os nossos objetivos, conquistas e concretizações
que celebramos porque o fruto do esforço do nosso trabalho
deve ser reconhecido.
Este é o mundo Inapa: no presente e num futuro próximo,
desenhado por todos nós, todos os dias.

On the next pages we will highlight the Group internal
activities and the path that our multinational and
multicultural team follows every day, always sharing the
same mission.
We share our goals and celebrate our accomplishments and
achievements, because our work effort has to be recognized.
This is Inapa World: in present and near future, set by us,
every day.
I hope you enjoy your reading.

Espero que tenha uma boa leitura.

CEO do Grupo Inapa / CEO of Inapa Group

PAPEL
PAPER

embalagem
packAGing

comunicação visual
viscom

[Agenda 2020]

Um plano

para o futuro
A plan for the future
“A execução da Agenda 2020 vai garantir
a sustentabilidade do Grupo.” – José Félix Morgado.
“The execution of Agenda 2020 will ensure the Group sustainability.”
José Félix Morgado.

A agenda 2020 é o plano estratégico da Inapa. Ali estão
desenhados os grandes objetivos a atingir pela empresa,
de forma de conseguir a rentabilidade e sustentabilidade
desejadas.
Crescimento e diversificação
O crescimento sustentado deverá estar assente na criação
de valor através de diversificação de mercados e áreas de
negócio.
Os negócios complementares, onde a Inapa atingiu mais
de 100 milhões de vendas por ano, são parte da solução.
Esta estratégia é essencial para atingir a sustentabilidade
e garantir um retorno de mercado aos acionistas.

Agenda 2020 is Inapa’s strategic plan. Here are described
the major goals to be achieve by the Group in order to
achieve the desired profitability and sustainability.
Growth and diversification
Sustained growth should be based on the value creation
through diversification of markets and business areas.
Complementary businesses already account for more
than 100 million euros of Inapa annual sales and are
part of the solution. This strategy is essential to achieve
sustainability and guarantee a market return to the
shareholders.

magazine

No negócio da Embalagem, o Grupo pretende construir
uma posição de referência no mercado europeu de
distribuição de embalagens, concentrando-se nos 5
mercados principais onde opera: Alemanha, França,
Suíça, Espanha e Portugal. Relevantes passos foram dados
nesse sentido, tendo já alcançado posições de relevo nos
mercados Alemão, Francês e Português. Pretende-se
continuar o forte crescimento desta área, duplicando as
suas vendas.
Simultaneamente é nosso objetivo estabelecer o negócio
da Comunicação Visual nos 5 mercados principais (para
além da Alemanha e Portugal).
No papel, a Inapa pretende minimizar o risco de negócio,
reduzindo a exposição a mercados mais maduros. O foco
do investimento serão agora os mercados emergentes com
potencial de crescimento e rentabilidade e proximidade
geográfica, onde se possam extrair sinergias com o Grupo.
A Inapa quer, a médio prazo, entrar em pelo menos dois
novos mercados emergentes estabelecendo uma posição
de liderança (no top 3). Já foi alcançado um marco
importante com a entrada na Turquia, através da aquisição
de um distribuidor de papel líder neste mercado, a Korda.
Liderança
Manter a posição de liderança em volume e rentabilidade
no negócio do papel nos mercados em que opera é outro
dos pilares desta estratégia. Assumimos como objetivo
estar no top 3 em termos de volume e atingir níveis de
rentabilidade operacional acima de nossos pares.
A Inapa detém uma posição de liderança nos mercados
em que opera e é uma referência em eficiência operacional
no setor. Foi também pioneira no setor, sendo o primeiro
distribuidor de papel a fazer cross-selling dos consumíveis
gráficos e de escritório.
Pretende não só manter a sua posição de liderança nos
mercados como continuar a ajustar o modelo operacional
local para melhorar os resultados e alavancar a sua dimensão
e presença geográfica enquanto grupo para otimizar os
custos centrais.
Autonomia financeira
O último pilar diz respeito à redução do endividamento e
aumento da maturidade da dívida. A empresa já conseguiu
reduzir de forma significativa os seus níveis de dívida, mas
pretende continuar esse esforço. O seu objetivo é aproximarse dos valores dos seus pares no setor e reequilibrar a
maturidade da dívida, com pelo menos 2/3 da dívida em
médio/longo prazo.
Apoiada nesta estratégia, a Inapa irá garantir o
crescimento sustentável nos próximos anos.
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On the Packaging business, the Group wants to build a
reference position in the European packaging distribution
markets, focusing on the 5 core markets (Germany, France,
Switzerland, Spain and Portugal). Some steps were already
taken on that direction, having achieved relevant market
positions in Germany, France and Portugal, but intends to
continue to achieve a high growth rate in this area, doubling
the sales.
Simultaneously, intends to establish operations in the
Visual Communication business on the 5 core markets
(beyond in Germany and Portugal).
On paper, Inapa aims to minimize the business risk,
reducing the exposure to more mature markets. The
investment will be focused in emerging markets that have
growth and profitability potential and are geographically
close, where it can extract synergies with the Group.
Inapa wants on the medium term to enter in at least two
new emerging markets establishing a leadership position
(on top 3). It has already accomplished and important
milestone with the entrance in Turkey, through the
acquisition of a leading paper merchant in this market,
Korda.
Leadership
Another pillar of the strategy is to maintain the leadership
in volume and profitability in the paper business in all the
markets. The goal is to be on the top 3 in terms volume
wise and have an operational profitability above peers.
Inapa has a leading position in the markets it operates
and is a benchmark for operational efficiency in the
sector. It was also a pioneer in the industry, being the
first paper merchant to make cross-selling of graphics
and office supplies.
Aims not only to maintain its leadership position in the
markets but also to continue to adjust the local operating
model to improve results and leverage its scale and
geographic presence as a group to optimize central costs.
Financial autonomy
The last pillar is the reduction of the indebtedness and
increase of the debt maturity. The company has already
reduced significantly its debt levels, but wants to continue
that effort. The goal is to be closer to peer debt levels and
rebalance the maturity of the debt, in order to have at
least 2/3 on medium/long term.
Supported on this strategy, Inapa will ensure the
sustainable growth in the coming years.

context
[Geografias do Grupo / Group Geographies]

Turquia:

Mais um passo na
internacionalização
Turkey: Another step in the
internationalization
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Istambul visto do Bósforo / Istanbul view from the Bosphorus

A Inapa comprou a Korda e entrou na Turquia. Este país
tem a 8ª maior economia da Europa e é também o palco
das primeiras civilizações humanas. A sua história rica
ajusta-se à geografia variada e a tradições culturais abundantes.
Conheça o novo palco dos negócios Inapa.
With the acquisition of Korda, Inapa entered in Turkey. This country has the 8th largest
economy in Europe and it is also the birthplace of some of the earliest civilizations.
It has a rich history, a varied geography and abundant cultural traditions. We invite you
to know more about the new field of Inapa operations.

Em setembro de 2013, a Inapa adquiriu 100% do capital
social da Korda, empresa turca de distribuição de papel,
detida pela KHB Beteiligungs e a Korab International
Holdings. A empresa entrava assim num dos mercados mais
dinâmicos do mundo. A Korda é um dos principais players
no mercado turco e um dos poucos com cobertura nacional.
A Turquia é a economia que deve crescer mais entre todos
os membros da OCDE. A compra da Korda pela Inapa
integra-se, assim, na estratégia de entrar e tornar-se
líder em mercados com boas perspetivas de crescimento
e reforçar a sua posição como distribuidor de papel no
mercado internacional.

In September 2013, Inapa made the acquisition of 100%
of the share capital of Korda, a Turkish paper merchant,
previously owned by KHB Beteiligungs and Korab
International Holdings. The company is in one of the
most dynamic markets in the world. Korda is a leading
player in the Turkish market and one of the few with
national coverage.
Turkey’s economy is expected to grow the most among all
OECD members. The acquisition of Korda by Inapa is part
of the strategy to become a leader in markets with growth
potential and reinforce its position as a paper merchant
in the international market.
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Posicionamento geográfico da Turquia
Turkey’s geographical presence
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Black Sea
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Localizações da Korda / Korda locations

SYRIA

IRAQ

Istambul: uma cidade, dois continentes
Os escritórios da Korda situam-se em Istambul, na Turquia.
A capital do país é Ancara, uma cidade com 3 milhões
de habitantes, mas é Istambul quem recebe as maiores
atenções. É a maior cidade da Turquia com 17 milhões de
habitantes – já foi conhecida por Bizâncio (até 330 d.C.) e
Constantinopla (até 1453) – e é a única do mundo que se
reparte por dois continentes: a Europa da Ásia. Mas divide
igualmente o oriente do ocidente, o norte e o sul, o Mar
Negro do Mar Mediterrâneo.
A natureza desenhou aqui um local privilegiado para
assentamentos urbanos e portos com uma dinâmica
extraordinária. Desde a época clássica foi uma das mais
importantes cidades do mundo, sendo a capital do Império
Romano do Oriente e do Império Otomano até 1923.
O seu governante máximo, o sultão, foi durante séculos
reconhecido como califa, o chefe supremo de todos os
muçulmanos. Hoje continua a ser o principal polo industrial,
comercial, cultural e universitário, assim como permanece
como a sede do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla,
sede da Igreja Ortodoxa.
Entre muitas atrações turísticas e culturais, vale a pena
conhecer a Mesquita Azul otomana do Sultão Ahmet, com
seis minaretes, cujo interior é revestido por mais de 20.000
azulejos azuis requintadamente pintados. E também o
Grande Bazar de Istambul, um dos mais antigos e maiores
do género. As mais de 4.000 lojas apresentam uma incrível
variedade de joias, cerâmica, especiarias e tapetes.

Grande Bazar / Grand Bazaar

 onte sobre o Bósforo: uma união entre dois continentes
P
Bosphorus Bridge: a link between two continents

Istanbul: one city, two continents
Korda’s head office is located in Istanbul, Turkey. Its
capital is Ankara, a city with 3 million inhabitants, but it
is Istanbul who gets the most attention. It is the largest
city in Turkey with 17 million inhabitants – formerly was
known as Byzantium (until 330 AD) and Constantinople
(until 1453) – and the only city on the World in two
continents: Europe and Asia. Additionally it also divides
the east from the west, north and south, the Black Sea
from the Mediterranean Sea.
Its privileged geography was ideal for urban settlements
and ports. Since classical time it was one of the most
important cities in the world, being the capital of the
Eastern Roman Empire and the Ottoman Empire until
1923. Its maximum leader, Sultan, was for centuries
recognized as Caliph, the supreme leader of all Muslims.
Today remains the main industrial, commercial, cultural
and university center, and remains the seat of the
Ecumenical Patriarchate of Constantinople, the place of
the Orthodox Church.
Among many cultural and tourist attractions, it is worth
visiting the Blue Mosque Ottoman Sultan Ahmet, with
six minarets, whose interior is coated over 20,000 blue
tiles exquisitely painted. And also the Grand Bazaar,
one of the oldest and largest of its kind. With more than
4,000 stores, it features an amazing collection of jewelry,
pottery, spices and carpets.
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Capadócia / Cappadocia

Especiarias / Spices

Turquia: ocupação antiga
No entanto, a Turquia não se resume a Istambul. Na costa
oeste encontra-se a povoação clássica mais bem preservada
na região do Mediterrânico, a par de Pompeia: Éfeso.
Apenas permanece de pé uma coluna do Templo de Ártemis,
uma das sete maravilhas do mundo, mas ainda subsistem
vestígios consideráveis da Biblioteca de Celso (construída
para armazenar 12.000 rolos, e para servir como mausoléu
para o senador romanos Tibério Júlio Celso Polemeno) e
do anfiteatro Odeon, usado para pequenas competições
musicais. Na costa oeste, em Bodrum encontramos outra
das sete maravilhas: o Mausoléu de Halicarnassos.

Turkey: ancient occupation
However, Turkey has more to places that worth a visit.
Along the west coast, you can find the best-preserved
classical settlement in the Mediterranean region, along
with Pompeii: Ephesus. Only one column still stands
from the Temple of Artemis, one of the Seven Wonders
of the World, but there are still considerable remains of
the Library of Celsus (built to store 12,000 scrolls and to
serve as a mausoleum for the Roman Senator Tiberius
Julius Celsius Polemeno) and Odeon amphitheater, used
for small musical competitions. On the west coast, in
Bodrum, there was another of the seven wonders: the
Mausoleum of Halicarnassos.

Biblioteca de Celso / Library of Celsus
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Mas se esta época deixou vestígios de visita obrigatória,
não foi a única que marcou o território. Os primeiros
assentamentos humanos datam do período de 500.000 a
12.000 anos a.C., como provam os achados encontrados nas
grutas da região Kemer de Antalaya – no sul da península da
Anatólia, junto ao mar Mediterrâneo.
Se o homem soube deixar edificações que ficam para a
história, a mãe natureza não lhe ficou atrás. Na Capadócia,
o Uçhisar (que significa três fortalezas) é o exemplo
acabado de como um e outra se souberem completar.
Encontramos aqui uma cidade subterrânea, construída
na rocha, um verdadeiro labirinto com capelas, mosteiros,
habitações, refeitórios, armazéns e salas comuns, ligados
entre si por uma rede de galerias empilhadas, que chegam
a ter em altura o equivalente a um prédio de vinte
andares, que serviram muitas vezes de porto de abrigo às
povoações locais sempre que eram ameaçadas. Também na
mesma região, é possível encontrar as famosas formações
rochosas em formas de chapéu que são visitadas por
milhares de turistas todos os anos.
No centro do território, em Pamukkale (em turco significa
Castelo de algodão), pode mergulhar-se nas águas termais
de 35º C, onde a rocha branca contrasta de forma deliciosa
com o azul-turquesa da água. Uma experiência única naquele
que foi considerado Património Mundial da Unesco.
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But it was not only this period that left remains that
worth a visit. The first human settlements dating from
the period 500,000 to 12,000 years BC, are in the caves
of Kemer region Antalaya – in the south of the Anatolian
peninsula, next to the Mediterranean sea.
If the humankind left buildings that are a reference in
our history, Mother Nature was not that far behind. In
Cappadocia, Uchisar (three forts) is the perfect example
of how one completed the other. Here we find an
underground city built on the rock, a true labyrinth with
chapels, monasteries, houses, lunchrooms, warehouses
and common rooms, connected by a network of stacked
galleries, the equivalent to a building with twenty stories
height, which was used as a shelter to the local population
whenever they were threatened. Also in the same area,
you can find the famous rock formations with the shape of
a hat that are visited by thousands of tourists every year.
In Pamukkale the center of territory (Turkish means
cotton castle), you can swim in the hot water of 35° C,
with a beautiful surrounding, with the white rocks
contrasting with the deliciously turquoise blue water. A
unique experience in what is considered a World Heritage
Site by Unesco.

Pamukkale
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Após a queda do império Romano do Oriente, também
designado por bizantino, o sultão Mehmed II conquista a
cidade de Constantinopla e estabelece o Império Otomano.
Este no seu apogeu chegou estender-se desde o Sudeste da
Europa ao Sudoeste da Ásia e Norte da África.
Com a derrota na Primeira Guerra Mundial, o império entra
em colapso e a região é ocupada pelos aliados vitoriosos. No
entanto, um grupo de jovens oficiais, liderados por Mustafa
Kemal, mais tarde conhecido como Atatürk (“Pai dos
Turcos”), organiza uma resistência que acabou por culminar
na declaração da República a 29 de outubro de 1923.
Turquia hoje
Atatürk, tornou-se o primeiro Presidente da nova República
Turca e empreendeu um vasto programa de reformas
inovadoras que estabelecerem as bases do atual sistema
estatal secular.
A Turquia é hoje uma república parlamentar governada
pelo Presidente Abdullah Gül e pelo Primeiro Ministro
Recep Tayyip Erdogan. É um país jovem, onde apenas 7%
da população tem mais de 64 anos, com uma sociedade com
grande diversidade cultural.
Embora a agricultura ainda seja a principal atividade
económica, o setor do turismo e da indústria têm conhecido
um grande desenvolvimento nos últimos anos. Hoje, a
Turquia é a 8ª maior economia da Europa e é a que mais deve
crescer mais entre todos os membros da OCDE. Torna-se,
assim, num mercado emergente bastante apelativo,
apresentando ainda muita margem de crescimento. Um
desafio que a Inapa não vai deixar passar, num território
que tem tanto para oferecer a nível económico, cultural e
geográfico.

Memorial a Atatürk / Memorial a Atatürk

Ankara / Ankara

After the fall of the Eastern Roman Empire, also known
as Byzantine, Sultan Mehmed II conquer the city of
Constantinople and established the Ottoman Empire.
The Empire on its apogee, extended from southeastern
Europe to Southwest Asia and North Africa.
With the defeat in World War I, the Empire collapsed and
the region was occupied by the Allies. However, a group
of young officers, led by Mustafa Kemal, later known as
Atatürk (“Father of the Turks”), organized a resistance
that eventually culminate in the declaration of the
Republic on October 29, 1923.
Turkey today
Atatürk became the first president of the new Turkish
Republic and led an extensive program of innovative
reforms that lay the foundations of the current secular
state system.
Today, Turkey is a parliamentary republic ruled by
President Abdullah Gül and Prime Minister Recep Tayyip
Erdogan. It is a young country, where only 7% of the
population is over 64 years and a diverse multicultural
society.
Agriculture is still the main economic activity, but the
tourism and industry have experienced a great expansion
in recent years. Today, Turkey is the 8th largest economy
in Europe and it is the fastest growing economy among
all OECD members. It is a very attractive market, with a
lot of room to grow. A challenge that Inapa has embraced,
in a country which has so much to offer on economic,
cultural and geographical level.
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[Realidade aumentada / Augmented reality]

Quando
o papel

ganha vida
When paper gets life

E se a atriz que faz capa de revista, saltasse das páginas
da publicação e falasse consigo? Isto já é possível: a realidade
aumentada une o mundo digital ao mundo físico. Agora
até podemos ter a perceção exata de como fica o novo móvel
na nossa sala, antes de o comprarmos. Basta que o catálogo
tenha a tecnologia certa.
What if an actress in cover page of a magazine suddenly appears and talks to you?
This is already possible: amplified reality bonds the digital world to the physical
world. Now we can also have the exact perception of how the new furniture
is going to look like in our room before we buy it. We just need to have
a catalogue with the right technology.
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A Realidade Aumentada (RA) é uma tecnologia que consiste
na sobreposição de objetos virtuais tridimensionais
(gerados por computador) num ambiente e tempo reais.
Basta ter acesso a um smartphone ou tablet com sistema
operativo iOS ou Android, que eles leem o código que se
encontra oculto no papel e apresentam as imagens em 3D
a interagir com o mundo físico.
Esta tecnologia foi inicialmente associada a jogos, mas
tornou-se numa tremenda ferramenta de vendas, tal como
se pode verificar no catálogo da marca sueca IKEA (http://
onlinecatalogueasia.ikea.com/AU/en/IKEA_Catalogue/).
Neste caso, é possível a qualquer cliente com um
smartphone apontar a câmara do telemóvel para o catálogo
e ver a imagem do produto que deseja comprar sobreposta
à imagem real da sua casa. Pode, inclusivamente gravar
a imagem, como se de uma fotografia se tratasse. Aqui,
todos os componentes tecnológicos da experiência
já estão integrados, não há, por isso, necessidade de
imprimir ou destacar nada.
Também a revista alemã “Linda” apostou nesta nova
tecnologia para entrar no mundo editorial do séc. XXI.
Em toda a publicação, há 120 imagens aumentadas
que permitem, entre outros, ter acesso ao vídeo que
acompanhou os bastidores da sessão de fotografia da
capa; aceder aos sites de venda dos produtos referidos nos
artigos da revista; ou ainda, marcar um test drive ao carro
que surge anunciado nas suas páginas. As possibilidades
são imensas.
“Era uma vez” sai do papel.
Promover uma experiência próxima do real, bem como
criar uma relação mais íntima com os seus leitores, são
alguns dos objetivos procurados pelas marcas que optam
por dar este passo. A tecnologia já era conhecida desde
os anos 70, mas só na última década viu a luz do dia e
começou a ser colocada efetivamente nas mãos dos
consumidores. Marcas como a Nokia, a Coca-Cola ou
Doritos, já a utilizaram e recomendam.

Realidade
aumentada em livros infantis / Augmented reality

in children books

Realidade
aumentada no catálogo do Ikea / Augmented

reality in Ikea catalogue

Augmented Reality (AR) is a technology that puts threedimensional virtual objects (computer generated) in a
real time environment. We just need to have access to
a smartphone or tablet with iOS or Android operating
system, read the code that is hidden on the paper and the
3D images will appear on the screen and interact with the
physical world.
This technology was initially associated to games, but
it becomes a great tool to push sales, as we can see
on the catalogue of the Swedish label IKEA (http://
onlinecatalogueasia.ikea.com/AU/en/IKEA_Catalogue/).
In this case, it is possible to any customer with a
smartphone pointing your phone camera to the catalogue
and see the image of the product you wish to buy
overlapped on the real image of your home. You can even
record the picture, like any picture. Here, all technological
components of experience are already integrated, there is
therefore no need to print or focus anything.
The German magazine “Linda” also made a bet in this
new technology to enter in the editorial world of the XXI
century. On this publication, there are 120 enhanced
images that allow, among other things, to have access to a
behind the scenes video of the cover photo session, access
sites selling the products listed in the magazine article, or
even schedule a test drive of the car advertised on their
pages. The possibilities are endless.
“Once upon a time” pops out of paper.
Promote an upcoming real experience, as well as create a
more intimate relationship with their readers, are some of
the goals aimed by brands that choose to take this step. The
technology has been around since the 70s, but only in the
last decade it saw the light of day and began to be placed
effectively in the hands of consumers. Brands like Nokia,
Coca-Cola or Doritos, already use and recommend it.
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“Promover uma experiência
próxima do real, bem como
criar uma relação mais
íntima com os seus leitores,
são alguns dos objetivos
procurados pelas marcas
que optam por dar este passo.”

Recentemente, também a Disney entrou neste mundo
da realidade aumentada. O projeto ainda está em
desenvolvimento, mas já tem nome: HideOut. As imagens
projetadas reagem às superfícies onde são reproduzidas,
que podem ser uma parede, um livro, um tabuleiro, uma
mesa ou qualquer outra coisa. Os livros ganham vida e
os leitores ganham companheiros de viagens – que saem
das páginas de papel para a realidade. Voar com fadas
ou sentir o sopro do lobo mau sobre as casas dos três
porquinhos passará a fazer parte das experiências das
crianças das próximas gerações. Algo que as anteriores
apenas puderam sonhar.
E em Portugal?
Em setembro do ano passado a Creative Link, uma
empresa do Grupo United Creative, estabeleceu uma
parceria com a Layar, a maior plataforma de realidade
aumentada do mundo. Em comunicado, Pedro Rodrigues
dos Santos, Managing Partner da Creative Link afirmava
esperarem em Portugal um desenvolvimento acelerado na
adesão a esta tecnologia por parte do mundo empresarial,
editorial, marcas, serviços e indústria nacional, seguindo
a tendência internacional. “O mercado global de realidade
aumentada está avaliado em cerca de 5,2 mil milhões
de dólares para 2017 e a Creative Link será um agente
ativo nos mercados onde opera – Portugal, Angola e
Brasil – através de soluções “chave-na-mão” que temos
para oferecer aos nossos clientes”, acrescentava. Números
apresentados na altura – resultado de uma sondagem
feita pelo Grupo Layar – apontavam para um aumento
de 135% de probabilidade de compra ao visionar um
conteúdo em realidade aumentada, sendo que cerca de
87% das pessoas que o visionaram também interagiram.
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“Promote an upcoming real
experience, as well as create
a more intimate relationship
with their readers, are some
of the goals aimed by brands
that choose to take this step.”

Recently, Disney also entered in the world of augmented
reality. The project is still in development, but already
has a name: “HideOut”. The projected images react to the
surface where they are played, which can be a wall, a book,
a board, a table or anything else. The books come alive
and readers earn travel companions - leaving the pages of
paper to reality. Fly with fairies or feel the blowing of the
bad wolf on the houses of the three little pigs will become
part of children’s experiences of the next generations.
Something that earlier generations could only dream of.
And in Portugal?
In September of last year, Creative Link, a company
of United Creative Group , has partnered with a Layar,
the largest platform for augmented reality in the world.
In a statement, Pedro Rodrigues dos Santos, Managing
Partner of Creative Link said that is waiting in Portugal
a fast adherence to this technology from the business
world, editorial, brands, services and domestic industry,
following the international trend. “The global market for
augmented reality is valued at about 5.2 billion dollars in
2017 and Creative Link is an active agent in the markets
where it operates – Portugal, Angola and Brazil – through
turn-key solutions that we offer to our customers, “ he
added. Figures – resulting from a poll taken by Layar
Group – pointed to an increase of 135% on the probability
of purchase while viewing content using augmented
reality, having about 87% of those people also interacted.
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A revista Visão e a revista Sábado optaram pontualmente
por esta tecnologia, mas os exemplos mais recentes
vêm do mundo do futebol. A empresa portuguesa Think
Pink, em parceria com a Samsung, criou uma app para
o Museu CR7 (Museu de Cristiano Ronaldo, inaugurado
em dezembro de 2013 no Funchal) que permite levar para
casa uma fotografia com a Bola de Ouro 2013, recorrendo
à realidade aumentada. Um postal de Cristiano Ronaldo é
apontado à câmara de um Samsung Note e o visitante do
museu tira uma fotografia com a Bola de Ouro nas mãos.
Porque, independentemente da tecnologia envolvida,
continuamos a querer registar as experiências, para
mais tarde recordar, a fotografia fica posteriormente
disponibilizada na página oficial do Facebook do museu.
A Inapa recorreu já a esta tecnologia, integrando-a na
capa do seu relatório e contas de 2012, sendo também
uma referência na inovação das utilizações do papel.

‘01

PASSO
STEP

Faça download da aplicação Layar
disponível de forma gratuita (para
Iphone/Ipad e Android)
Download the free Layar app
for Iphone/Ipad and Android

‘02

The magazines “Visão” and “Sábado” occasionally opted
for this technology, but the latest examples come from
the world of football. The Portuguese company Think
Pink, in partnership with Samsung, has created an app
for CR7 Museum (Museum of Cristiano Ronaldo, opened
in December 2013 in Funchal) that will let you take home
a photo with Golden Ball 2013, using augmented reality.
Samsung Note camera is pointed to a Cristiano Ronaldo
postcard and the visitor takes a photo with the Golden
Ball on his hand. Because, regardless of the technology
involved, we still want to record the experiences for
later recall, so the photo is made available on the official
Facebook page of the museum.
Inapa has already used this technology when integrated it
on the cover of its 2012 annual report, being a reference
on paper usage innovation.

PASSO
STEP

Abra a aplicação, segure o telefone
sobre a capa do relatório e contas
(aponte com a câmara) e clique scan
Open the app and hold the device
over the cover of the annual report
(pointing the camera) and click scan

‘03

PASSO
STEP

Mantenha o telefone sobre a capa
do relatório e o conteúdo interativo
aparecerá automaticamente
Hold your device over the cover page
and the interactive content will
appear automatically
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[entrevista / interview ]

UPS:

A logística
UPS: we

logistics™

Nos últimos anos, a UPS e a Hennessen & Potthoff (empresa
de embalagem do Grupo Inapa na Alemanha) estabeleceram
uma parceira para melhor satisfazer as necessidades especiais
dos clientes da UPS. Falamos com o Thomas Schlichting,
o diretor de Comunicação Externa da UPS Alemanha,
para saber mais sobre o que a UPS faz no seu hub
Europeu em Colónia.
Over the last years, UPS and Hennessen & Potthoff (packaging company
of Inapa Group in Germany) have partnered to better satisfy the special needs
of UPS customers. We spoke with Mr. Thomas Schlichting, the Manager of External
Communications in UPS Germany, to know more about what UPS does
on its European hub in Cologne.

Vista aérea do hub / Hub aerial view
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context

O que levou a casa-mãe a escolher Colónia, na
Alemanha para a instalação do principal centro de
distribuição europeu?
A decisão de escolher o aeroporto de Colónia/Bona como
o hub Europeu foi baseada em diversos fatores. Primeiro
a possibilidade de operar 24 horas por dia. Sem isto o hub
não poderia ser usado pela UPS, porque a entrega expresso
requer que o transporte e classificação seja feito durante
a noite – Colónia oferece-nos a possibilidade de ter voos
noturnos até 2030 e operar com qualquer tamanho de
avião (inclusive o Airbus 380). Adicionalmente temos
a localização, mesmo no centro da Europa e com uma
infraestrutura rodoviária que permite à UPS o rápido
transporte a curta distância para muitos clientes. Uma
parte importante do PIB Europeu é gerado num raio de 400
quilómetros do sítio em que nos situamos. E finalmente, a
UPS precisa de pessoas motivadas que queiram trabalhar
em part-time. Devido à proximidade das Universidades de
Colónia e Bona, há muitos estudantes à procura deste tipo
de trabalho.
Como é um dia de operações?
Todas as entregas expresso chegam ao hub à noite, por
camião ou avião. Os contentores que chegam com as
encomendas são descarregados no primeiro piso do
hub. Aqui as encomendas são divididas em “Normais”,
“Irregulares” e “Pequenos”. Os Normais são encomenda
de tamanho normal que podem ser classificadas
mecanicamente, o que acontece no segundo piso. Os
Pequenos chegam em sacos, que primeiro são classificados
manualmente no terceiro piso e colocados novamente
em sacos, passando a ser tratados como Normais.
Os Irregulares são encomendas demasiado grandes
para serem classificadas mecanicamente. São assim
classificadas no primeiro piso. Com este processo, são
classificadas 190.000 encomendas por hora. No terceiro
piso temos ainda os serviços alfandegários, que têm a
sua área de trabalho própria onde verificam encomendas.
Depois da classificação, todas as encomendas vão para os
contentores, que são carregados de novo nos camiões ou
aviões e seguem para os seus destinos.

What were the reasons to choose Cologne,
Germany, as the central hub for UPS’ EMEA
operations?
The decision to choose Cologne/Bonn airport as
European Air Hub is based on several factors. First of all
the 24-hours operation possibility. Without this the air
hub couldn’t be used by UPS, because express deliveries
require a transport and sorting at nigh - Cologne offers
us the opportunity for night flights until 2030 of any
aircraft size (including the Airbus 380). Additionally
there is its location, in the center of Europe and with
a well-developed road network and infrastructure,
which allows UPS a quick transport on short distances
to a variety of clients. A large part of Europe’s gross
national product is generated within a radius of about
400 kilometers around this location. And last but not
least, UPS needs engaged people working in part-time.
Due to the proximity of the Universities of Cologne and
Bonn there are a lot of students looking for those jobs.
What does one day in your operations look like?
All express parcel arrive at the hub at night, either by
truck or by plane. The incoming containers with parcels
are unloaded on the first floor of the hub. It is here,
where the parcels are divided into “Normals”, “Irregs”
and “Smalls”. Normals are regular-sized parcels that
can be sorted mechanically, what happens on the
second floor of the hub. Smalls arrive in bags, are firstly
sorted by hand on the third floor and then put into
bags again and thereafter treated as Normals. Irregs
are too big to sort them mechanically. That’s why they
are sorted separately on the first floor. 190,000 parcels
per hour are classified like this. Also on the third floor
the customs office has its own working area and scans
some of the parcels. After the sorting, all parcels go
to containers, which are loaded again on planes and
trucks according to their destinations.

Tapetes com tabuleiros reclináveis / Tilt-tray belts
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Qual o tempo médio de entrega de uma encomenda
ao destinatário?
Há três tipos de serviço para entregas Expresso. O UPS
Express, um serviço que oferece entregas na manhã
seguinte até às 10:30 na maioria dos centros de negócio
num país. É a escolha ideal para envios urgentes que tenha
que chegar da parte da manhã. Se o envio tiver que chegar
até às 9:00, podem optar pelo serviço UPS Express Plus.
A terceira opção é o UPS Express Saver, uma alternativa
mais económica ao Express que oferece entregas no dia
seguinte.
Como é conseguem tornar este processo tão rápido?
Há dois fatores importantes. Primeiro temos a nossa
equipa. Sem empregados dedicados, que trabalham e
cooperam entre si, não seria possível fazer a gestão de
tantas encomendas. O segundo fator, tão importante
como a equipa, é o IT. A UPS investe anualmente cerca de
mil milhões de dólares americanos no seu IT.
Como conseguem distinguir as diferentes enco
mendas e prioridades de entrega no centro de
distribuição?
No último trimestre de 2013 terminamos o nosso projeto
de extensão do hub aéreo, utilizando tecnologia de ponta.
Assim, conseguimos aumentar a nossa capacidade de
classificação de 110.000 para 190.000 encomendas
por hora. Como resultado deste cuidado e eficiente
planeamento, a UPS utiliza três sistemas de classificação
de encomendas: tapetes transportadores, tapetes com
tabuleiros inclináveis e uma cinta cruzada classificadora.
Adicionalmente a UPS utiliza ainda máquinas de
classificação semiautomáticas.
Quais são os maiores desafios que a UPS enfrenta
diariamente?
Devido aos nossos elevados critérios de qualidade e aos
nossos processos bem definidos, afirmamos com orgulho
que não existem muitos desafios diários. Esses surgem
apenas quando há imprevistos, como as condições
meteorológicas, por exemplo.
Como é que o desenvolvimento do comércio online
mudou o perfil das entregas expresso da UPS?
Cada vez mais retalhistas/lojas online oferecem entregas
expresso aos seus clientes. Mas este facto não alterou o
perfil do nosso negócio. A UPS esteve, está e sempre estará
preparada para as necessidades dos clientes que procuram
serviços confiáveis e bem implementados.
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Tapetes transportadores / Conveyor belts

What is the average delivery time of your express
mail?
There are three types of Express delivery services. The
regular UPS Express service offers a next-morning
delivery by 10.30 a.m. to most business centers within
the country. This is an ideal choice for urgent shipments
that must arrive during the morning. If the shipping
needs to arrive the next business day until 9.00 a.m., you
can choose the UPS Express Plus service. The third option
is the UPS Express Saver, an economical alternative to
the Express service for next day shipments.
What are the key factors to achieve such a fast
delivery?
Indeed there are two key factors. Firstly, the teamwork.
Without dedicated employees, who cooperate well,
there is no way of managing it. The second key factor,
and as important as teamwork, is the IT. UPS invests
annually one billion US Dollars in the company’s IT.
How are you able to sort so many packages and
different priorities of each package in the hub?
In the last quarter of 2013 we finished the extension
project of the air hub, using use state of the art
technology. Thus we have extended the sorting capacity
from 110,000 to 190,000 parcels per hour. As a result
of this careful and efficient planning, UPS has got three
different sorting systems for different uses: conveyor
belts, tilt-tray belts and crossbelt sorter. In addition
UPS is using semi-automatic sorting machines.
What are the main daily challenges that UPS
faces in the operation?
Due to our high quality standards and our defined
processes we are proud to say that we haven’t got main
daily challenges. Challenges arise whenever unforeseen
events happen, such as weather conditions.
How has the increasing e-commerce business
changed the profile of UPS express business?
More and more retailers / online-shops offer express
delivery for their customers. But this doesn’t change
the profile of the UPS express business. UPS was, is and
will be prepared for the needs of the customers looking
for reliable and well implemented services.

Movimentação de carga / Freight handling

Qual é a importância e o impacto das embalagens
(material) no vosso negócio?
É muito importante que as encomendas estejam
corretamente embaladas, porque a sua entrega está no fim
do processo industrial. Por isso, um correto embalamento
é essencial. De forma a fornecer um embalamento
adequado, a UPS tem um departamento próprio,
direcionado para trabalhar em soluções de embalamento
para todos os clientes e produtos.

What is the importance and impact of packaging
(materials) in your business?
It is very important that all goods are correctly packed,
because the delivery of parcels is usually the final
step of an industrial process. Therefore appropriate
packaging is definitely needed. To be able to provide an
adequate packaging, UPS has its own department that
is especially working on packaging solutions for every
customer and product.

A UPS é líder global de logística,
oferecendo uma gama ampla
de soluções que incluem o transporte
de encomendas e carga, a facilitação
do comércio internacional
e a implementação de tecnologias
avançadas para servir de forma mais
eficiente o mundo dos negócios

UPS is a global leader in logistics,
offering a broad range of solutions
including the transportation
of packages and freight, the facilitation
of international trade and the
deployment of advanced technology
to more efficiently manage the world
of business

Cotada na NYSE com o ticker UPS

Listed in the NYSE with the ticker UPS

Sedeada em Atlanta, Estados Unidos

Headquartered in Atlanta, USA

Serve mais de 220 países e territórios
a nível mundial

Serves more than 220 countries
and territories worldwide

Em 2013 entregou 4.1 mil milhões
de encomendas, 16,9 milhões por dia

In 2013 UPS delivered 4,1 billion
packages, 16.9 million per day

Para mais informações visite o site
UPS.com ou o blog corporativo
(blog.ups.com)

For more information visit the
webpage UPS.com or its corporate
blog (blog.ups.com)
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Não

à madeira ilegal
Say no to illegal timber
Novo regulamento proíbe a entrada de madeira extraída
ilegalmente no mercado europeu. Foi dado mais um passo
a caminho da sustentabilidade e respeito pelo ambiente.
The new regulation forbids the entrance of illegally extracted timber in the European
market. This is one more step towards sustainability and respect for the environment.

Em março de 2013 entrou em vigor um Regulamento
da União Europeia (UE) sobre a madeira (EUTR –
Regulamento (UE) n.º 995/2010), cujo objetivo é impedir
a exploração madeireira ilegal na origem.
Porquê uma nova lei
A exploração madeireira ilegal causa impactos graves a nível
económico, ambiental e social em algumas das florestas de
maior valor que ainda subsistem no mundo, bem como nas
comunidades que delas dependem. Em termos económicos,
resulta numa perda de rendimentos e prejudica os esforços
dos operadores legítimos. Em termos ambientais, está
associada à desflorestação, às alterações climáticas e à
perda da biodiversidade. Por fim, em termos sociais, está
ligada a conflitos sobre terras e recursos, bem como à
marginalização de comunidades locais. Não deve, por isso,
ser alimentada ou promovida de qualquer forma. Nisso, a
comunidade internacional parece estar em sintonia.
O que diz a lei
Passa assim a ser proibida a colocação pela primeira vez
no mercado da União Europeia de madeira extraída
ilegalmente, tal como dos produtos seus derivados. Exige
ainda aos operadores (pessoa singular ou coletiva), o
exercício de “diligência devida”, ou seja instituir um sistema
de gestão do risco. Aos distribuidores exige a manutenção
de informações sobre os seus fornecedores e clientes a
fim de permitir a fácil rastreabilidade do produto. Caso a
madeira e os produtos de madeira sejam abrangidos por
uma licença FLEGT ou CITES válida (Convenção sobre o

On March 2013 the new EU Timber regulation (EUTR –
regulation no. 995/2010) entered into force, with the goal
to forbid illegal logging.
Why a new law
Illegal logging causes serious impact at economic,
environmental and social level, in some of the most
valuable forest that still exist in the world and on the
communities that depend on them. Economically it
results in the loss of income and undermines the efforts of
legitimate operators. Environmentally is associated with
deforestation, climate change and biodiversity loss. Finally,
socially, it is linked to conflict over land and resources, as
well as the marginalization of local communities. Thus, it
should not be promoted in any form. On this agreement,
all international community seems to be tuned.
What does the law say
For the first time in the European Union market, it is
forbidden to trade any illegally extracted timber, as well
its derivative products. It requires that operators (people
or companies) do the required diligence, establishing a
risk management system. To merchants requires to keep
records of its suppliers and customers to easily track the
product. In case the timber or its derivative products
are covered by a valid FLGT (Forest Law Enforcement,
Governance and Trade) or CITES (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora) license, it will be presumed to conform with to
the requirements of the new Regulation.
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Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora
Selvagens Ameaçadas de Extinção), serão considerados
conformes aos requisitos do novo Regulamento.

The legislation is applicable to timber and any timber
products produced in the European Union or imported
from outside, among which paper is included.

A legislação é aplicável quer à madeira, quer aos produtos
de madeira produzidos na União Europeia e importados
do exterior, entre os quais se inclui o papel.

European efforts
Being an important gateway to timber and timber
products, the EU is too exposed to the importation of
products from illegal logging. The legislation now in
place was designed to prevent the financing, even if
unconscious, of crimes associated with the forest industry
and promotes the implementation of this legislation in
some countries dedicated to timber production, located in
poorer regions of the world.

Esforços europeus
Ao ser uma importante porta de entrada para a madeira e
derivados, a UE está demasiado exposta à importação dos
produtos provenientes da exploração madeireira ilegal. A
legislação agora em vigor visa impedir o financiamento,
mesmo que inconsciente, da criminalidade associada ao
setor florestal e promove a aplicação da legislação em
alguns dos países dedicados a esta produção, situados nas
regiões mais pobres do mundo.
Já em 2003, a UE criara o Plano de Ação FLEGT (relativo à
aplicação da legislação, à governação e ao comércio no setor
florestal). Ficavam assim definidas um conjunto de medidas
destinadas não só a proibir a colocação de madeira ilegal
no mercado, como a favorecer o abastecimento a partir de
países com práticas legais de gestão florestal, e a aumentar a
procura de produtos de madeira de fontes legais.
Outra das ações desenvolvidas pela União Europeia são os
Acordos de parceria voluntários (APV), que se traduzem em
acordos comerciais realizados entre os países exportadores
de madeira e que pretendem impedir a entrada de madeira
extraída ilegalmente no mercado europeu.

In 2003, the EU created the FLEGT Action Plan (relating to
enforcement, governance and trade in the forest sector). It
defined a set of measures not only to prohibit the trade of
illegal timber on the market, but also to promote the trade
from countries with legal forest management practices and
increase the demand for timber products from legal sources.
Another of the actions undertaken by the European Union
were the Voluntary Partnership Agreements (VPAs),
which translated into commercial arrangements between
the countries exporting timber and designed to prevent
the entry of illegal timber on the EU market .
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A liderar

a distribuição
do papel
Leading paper merchants
Três membros da Inapa em 2013 foram eleitos presidentes
de instituições de relevo no mercado de distribuição de papel
na Europa: José Félix Morgado, Thierry Massin
e Thomas Schimanowski.
Three Inapa members in 2013 were elected as Chairman of associations
on the European paper merchants market: José Félix Morgado, Thierry Massin
and Thomas Schimanowski.

Desde Maio de 2013, que José Félix Morgado (CEO do
Grupo) é o presidente da Eugropa, a Associação Europeia
de Comerciantes de Papel. Esta associação agrega 21
países europeus e representa 145 empresas europeias
do setor, englobando um volume de negócios de 11 mil
milhões de euros e 20.500 trabalhadores. São assim
reconhecidos internacionalmente pelos seus pares, e uma
vez mais, o seu desempenho e o papel de relevo que a
Inapa representa no setor.
Thierry Massin (administrador da Inapa França) como
reconhecimento da sua experiência e perfil, foi eleito
o Presidente da AFDPE (Associação Francesa dos
Distribuidores de Papel e Embalagem).
Para Thomas Schimanowski (administrador da Papier
Union) a hora é também de felicitação, já que foi eleito
presidente da Associação de Distribuidores de Papel no
maior mercado Europeu, a Alemanha.

Since May 2013, José Félix Morgado (Group CEO) is the
Chairman of Eugropa, the European paper merchants
association. This association congregates 21 European
countries and represents about 145 European companies
of the sector, combining a total turnover of 11 billion
euros and 20,500 workers. This nomination is the result
of the international recognition from the peers and the
important role of Inapa in the sector.
Thierry Massin (Managing Director of Inapa France) as
a recognition of his experience and profile, was elected
Chairman of AFDPE (French Association of Paper and
Packaging Distributors).
For Thomas Schimanowski (managing director in Papier
Union) it is also time of congratulations, as has been
elected the chairman of the Paper Merchants Association
in Europe’s biggest market, Germany.

action

INAPA Oxygen

um
compromisso
para um melhor
ambiente
INAPA Oxygen: a commitment
to a better environment
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A Inapa dá mais um passo ao encontro de uma política
ambiental transversal. Dos parceiros à matéria prima utilizada
a palavra de ordem é a mesma: respeito
e preservação do meio ambiente.
Inapa takes another step to meet a cross-environmental policy.
From the suppliers to the materials used the slogan is the same:
respect and preserve the environment.

Na Inapa respira-se melhor. Com a gama de papéis
ecológicos Inapa Oxygen, uma marca própria,
comercializada pela Inapa France, a preocupação com
o meio ambiente ganha uma aliada. Oferecemos, assim,
uma gama de produtos de qualidade segundo os mais altos
padrões ecológicos da indústria.
A marca tem um website dedicado (www.inapa-oxygen.fr)
onde podem ser consultadas todas as informações sobre a
origem dos produtos, os certificados e fichas de produtos,
podendo assim realizar uma compra eco responsável. Os
clientes gráficos têm ainda à disposição uma ferramenta
calculadora que lhes permite calcular o impacto
ambiental do papel que consomem. Ao colocarem a gama
de papel, a gramagem, as dimensões e a quantidade,
é-lhes apresentado o consumo de CO2, os litros de água
consumidos, o consumo energético em kWh, o número de
quilómetros percorridos e os quilos de resíduos gerados.
Fazem parte da gama Oxygen os seguintes produtos
certificados: Gloss e Silk (com as certificações FSC, Rótulo
Ecológico da UE e ISO 14001) Pure Silk (FSC reciclado,
Rótulo Ecológico da UE e ISO 14001), Offset e Preprint
(FSC, PEFC, Rótulo Ecológico da UE e ISO 14001).

Inapa breathes better. The environment gains an ally
with the range of ecological papers of Inapa Oxygen, an
own-brand distributed by Inapa France. Inapa offers
a range of quality products according to the highest
ecological standards of the industry.
The brand has its own website (www.inapa-oxygen.fr)
where all product related information can be obtained,
such us the origin, certificates or product sheet, can thus
make an Eco responsible purchase. Graphic customer
also have a tool which allows them to calculate their
environmental impact on the paper they use. When they
place the paper brand, the grammage, the size and the
quantity, it is presented the CO2 consumption, the litters
of water consumed, the energy consumption in kWh, the
number of kilometres travelled and the pounds of waste
generated.
The following certified products are part of the range
Inapa Oxygen: Gloss and Silk (with FSC, EU Ecolabel and
ISO 14001 certification), Pure Silk (FSC FSC, EU Ecolabel
and ISO 14001), Offset and Preprint (FSC, PEFC, EU
Ecolabel and ISO 14001).
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Gloss
Trata-se de um papel revestido 100% ecológico: a 60%
de fibras recicladas juntou-se 40% de pasta certificada
FSC, criando uma trama resistente ao envelhecimento. A
qualidade de impressão é a de um papel revestido normal.

Gloss
A 100% ecological coated paper: to the 60% recycled
fibres it has added 40% of FSC certified pulp, creating a
paper resistant to aging. The quality of printing is similar
to a normal coated paper.

Silk
É um papel revestido moderno, resistente ao
envelhecimento. O acabamento mate nas duas faces
torna-o ideal para usar em cartões de visita, brochuras,
relatórios e contas, relatórios de sustentabilidade, livros
ou manuais escolares. Fabricado a partir de pasta sem
cloro, é dotado de uma excelente impermeabilidade e
opacidade, tem uma boa absorção e distribuição da tinta.

Silk
A modern coated paper, resistant to aging. The matte
finish on both sides makes it ideal for use on business
cards, brochures, annual and sustainability reports,
books or textbooks. Made from chlorine-free pulp, is
endowed with an excellent waterproof and opacity, has
good absorption and distribution of ink.

Pure Silk
É um produto inovador, dedicado a um mercado mais
exigente, oferecendo uma grande qualidade de impressão,
opacidade e rápida secagem. É ideal para edições, livros
de arte, relatórios e contas, revistas, mailings, publicações,
papel de carta ou menus. Fabricado a partir de pasta
reciclada certificada sem adição de cloro, não deixa
de apresentar uma brancura excecional e uma ótima
rendibilidade.
Offset
É fabricado a partir de fibras 100% recicladas. Este papel
não é revestido e não tem brilho. O seu nível de brancura
e a excelente passagem por máquina e impermeabilidade
faz com que seja utilizado em brochuras, edições de livros,
encartes, papel de carta e relatórios e contas.
Preprint
Um produto mais simples, fabricado a partir de fibras
100% recicladas, não tem revestimento nem brilho para
pré-impressão.
Cutsize
Um papel de escritório que segue os mais altos standards
ambientais, com excelente brancura e bons níveis de
desempenho.

Pure Silk
It is an innovative product dedicated to a demanding
market, offering a high quality print, opacity and
quick drying. It is ideal for editions, art books, annual
reports, magazines, mailings, publications, stationery
and menus. Made from certified recycled pulp without
chlorine addition, has an exceptional whiteness and good
profitability.
Offset
It is manufactured from 100% recycled fibres. This paper
is uncoated and has no shine. The level of whiteness
and excellent machine performance and impermeability
makes it ideal for brochures, book editions, booklets,
stationery and annual reports.
PrePrint
A simple product for prepress, made from 100% recycled
fibres and does not have any coating or gloss finishing.
Cutsize
An office paper that follows the highest environmental
standards, with excellent whiteness and good
performance.
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Compromissos do Inapa Oxygen
Inapa Oxygen commitments

1

COMUNICAR
COMNUNICATE
Divulgar todas as informações necessárias
à realização de uma compra eco responsável
Disclose all information necessary for the
of an eco-responsible purchase

2

DAR
A POSSIBILIDADE
DE ESCOLHA
OFFER CHOICE
Disponibilizar aos nossos clientes uma gama
de produtos que permite que eles sejam sempre
capazes de escolher
Offer our customers a range of products that
allows them to be always able to choose

4

FORTALECER
A NOSSA
ABORDAGEM
AMBIENTAL
STRENGTHEN OUR
ENVIRONMENTAL APPROACH
Certificação FSC – PEFC
Pégada de carbono
Apoiar iniciativas ambientais
FSC – PEFC certification
Carbon footprint
Support environmental initiatives

3

SELECIONAR
OS PARCEIROS
SELECT PARTNERS
Controlar o impacto ambiental
do nosso negócio pela garantia
da escolha dos parceiros
Control the environmental impact
of our business ensuring the right
choice of partners
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[EMBALAGEM / packaging]

Fortes perspetivas

de crescimento
Strong growth prospects

O setor da embalagem representa, em termos mundiais cerca
de 500 mil milhões de dólares, mas revela ainda bastante
dinamismo e inúmeras oportunidades de crescimento.
Packaging represents roughly 500 billion dollars in sales worldwide,
but it is still a very dynamic sector with several growth opportunities.

magazine

(31)

A crescente globalização mundial e o crescimento do negócio
online constituíram fatores de crescimento da indústria,
que vieram contrariar o difícil contexto macroeconómico,
em particular nas soluções de embalamento ligadas à
proteção dos bens durante o seu transporte.

The increasing worldwide globalization and the growth
of online business are some of the main growth drivers
of this industry, which allow to compensate the difficult
macroeconomic environment, particularly in packaging
solution to protect the goods during their transportation.

A Inapa tem vindo a focar a sua atividade na distribuição
de soluções de embalagem para proteção. O objetivo
é servir cada vez melhor os seus clientes, pelo que
disponibiliza uma gama muito completa de soluções de
proteção interior, proteção exterior, fecho, paletização,
expedição, uma vasta gama de equipamentos e serviços de
apoio que procuram responder a todas as necessidades de
embalamento.

Inapa has been focusing its activity on the distribution of
protection packaging solutions. The goal is to better serve
its customers, making available a wide range of solution
in interior and exterior protection, closure, palletisation,
expeditions, equipment and support services that try to
answer all packaging needs.

Em 2006 o Grupo fez a sua entrada nesta área de negócio
ao adquirir duas empresas na Alemanha. Desde então, a
atividade foi aumentando, contribuindo atualmente com
quase 70 milhões de euros em vendas e uma rentabilidade
operacional bastante acima da registada no papel. Conta
com operações em 3 países, Alemanha, França e Portugal,
tendo já uma posição de liderança nestes mercados.

In 2006 the Group entered in this business area through
the acquisition of two companies in Germany. Since then,
its activity has increased, contributing almost with 70
million euros in sales and an operational profitability
above the paper business. Currently the Group has
operations in 3 countries, Germany, France and Portugal,
with a leading position on these markets.
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Crescimento e consolidação
A distribuição de embalagem, por comparação com a
produção de embalagem, ainda se encontra bastante
fragmentada, com diversos operadores regionais, havendo
ainda muito espaço para a consolidação. Nos últimos
dois anos, a Inapa aproveitou a oportunidade e realizou
diversas aquisições: Logistipack (2008), Semaq e Da Hora
(2012), Karbox, Tradembal e Realpack (2013).
A Inapa irá continuar a fomentar o crescimento orgânico,
tirando partido da maior eficiência operacional,
cobertura nacional e introdução de produtos e serviços
inovadores. Em paralelo, continuará a ter um papel ativo
na consolidação do setor. O objetivo de médio prazo é
construir uma posição de referência no mercado europeu
da distribuição de embalagem, com operações nos cinco
mercados chave (Alemanha, França, Suíça, Espanha e
Portugal) e duplicar a faturação.

Growth and consolidation
Packaging distribution, by comparison with packaging
manufacturing, is still very fragmented, with several
regional players, with a lot of space to consolidate. In the
last years, Inapa has embraced this opportunity and has
done several acquisitions: Logistipack (2008), Semaq and
Da Hora (2012), Karbox, Tradembal and Realpack (2013).
Inapa will continue to foster the organic growth, leveraging
its higher operational efficiency, national coverage and
introduction of innovative products and services. In
parallel, it will continue to have an active role on the
sector consolidation. The medium term goal is to build a
reference position in the European packaging distribution
market, with operations in the five core markets (Germany,
France, Switzerland, Spain and Portugal) and double the
turnover.
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Atual cobertura geográfica da Inapa
Current Inapa geographical scope
PORTUGAL

FRANÇA
FRANCE

ALEMANHA
GERMANY
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[crediforma]

Bem-vindo ao mundo

da impressão digital
de grande formato
Welcome to the world
of large format digital printing
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A experiência da empresa aliada às capacidades espantosas
dos equipamentos da HP permite oferecer um leque
infinito de possibilidades. No novo showroom
está uma pequena amostra.
The experience of the company allied to the astonishing capacities
of HP equipment allows to offer an endless range of possibilities.
The new showroom is just a small sample.

“Uma viagem pelas cores, formas e texturas.” É esse o
convite que a Crediforma faz a todos os clientes que visitam
o seu showroom, em Sintra. O espaço funciona como uma
montra dos serviços e produtos que esta empresa – com
mais de 20 anos de experiência – oferece. “É também uma
importante ferramenta de trabalho”, lembra Jorge Ginja,
Sales Representative da Crediforma. Afinal, é aqui que se
realizam os testes de impressão em novos materiais.
Cartão ou vinil? Cortiça ou azulejo? No espelho ou na
porta? Com as seis impressoras digitais HP instaladas neste
showroom, as possibilidades são praticamente infinitas.
A ilustrá-lo, os trabalhos que cobrem as paredes deixam
qualquer um deslumbrado pela originalidade dos suportes
escolhidos, pelo realismo da impressão, pelos motivos
tipicamente portugueses. Sejam as janelas recortadas de
prédios da Baixa lisboeta, em que uma delas, com a luz
acesa, parece convidar a entrar; sejam os azulejos coloridos,
que antes de passarem pelas tintas da HP eram apenas
pequenos quadrados brancos; ou até um espelho coberto
por um serpentear de linhas brancas do chão ao teto.

“A voyage through the colours, forms and textures”. This is
the invitation of Crediforma to all the customers that visit
the showroom in Sintra, Portugal. The space is a window
to the company’s products and services – having already
more than 20 years of experience. “It is an important work
tool” says Jorge Ginja, Crediforma sales representative.
Here we can test prints on new materials.
Carton board or vinyl? Cork or tile? On a mirror or on
a door? With the six digital printers installed on the
showroom, the possibilities are endless. To illustrate it, the
walls are covered with print that dazzle by the originality
of the materials and realism of the print using typical
Portuguese motives. You can find the windows of the
Lisbon downtown, one of them with the lights on, inviting
people to enter; the coloured tiles, which were just white
squares before entering in HP printers; or even a mirror
covered with white stripes from the floor to the celling.

Detalhe do papel de parede / Detail of the wall cover
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Nas duas áreas-chave da Crediforma tudo é possível. De
um lado, ‘Viscom’ – que engloba as mais variadas formas e
suportes publicitários, com principal enfoque na impressão
digital em grande formato; do outro, CAD, em que é possível
executar diferentes projetos de arquitetura e engenharia.
“Estes equipamentos da HP oferecem tempos de impressão
mais rápidos em quase todo o tipo de formatos, rígidos
e flexíveis”, destaca Jorge Ginja. Têm ainda a grande
vantagem de utilizarem tintas à base de látex, que não
poluem e permitem utilizar os trabalhos assim que termina
a impressão – sem ser necessário aguardar pelo habitual
período de secagem. “Esta ligação muito estreita entre a HP
e a Crediforma permite-nos apresentar soluções com muito
mais valor acrescentado para os clientes, que assim têm o
nosso apoio e do próprio fabricante.”
Os serviços disponibilizados pela Crediforma centramse na impressão e em tudo o que com ela se relaciona.
Assim, fornecem também os consumíveis – substratos
flexíveis (papel, vinil, telas de PVC) e substratos rígidos
(cartão, PVC, K-line) –, mesas de corte e laminação, tintas
(base água, solventes, UV ou latex) software e assistência
técnica. “Uma pessoa que queira lançar um negócio é só
abrir as portas, porque nós temos as valências todas”,
explica Jorge Ginja.
É aqui, no sopé da serra de Sintra, que durante cerca de duas
horas, a Crediforma dá aos seus clientes uma amostra do
extenso leque de produtos e serviços que possui, oferecendo-
lhes também a possibilidade de experimentarem as
valências dos equipamentos. O objetivo, nas palavras de
Jorge Ginja, é “potenciar ao máximo o uso do showroom”.
E tem todo o potencial para isso.
A conceção do espaço é tanto deslumbrante quanto
funcional. Se por um lado, convida os clientes a entrar
no maravilhoso mundo da impressão digital de grande
formato, por outro permite aos profissionais da
Crediforma utilizá-lo para todo o tipo de testes e projetos.
Janela com luz / Window with light

Caixa de luz / Light box

On both Crediforma segments everything is possible.
From one side, Viscom – which includes several advertising
forms and formats, with the main focus on large format
digital printing – and the other side CAD – which includes
architectural and engineering projects. “HP equipment
offer fast printing in almost any surface, rigid or flexible”,
highlights Jorge Ginja. They also have the advantage of using
latex inks, which do not pollute and can be used just after
being printed – without the need of the usual dry process.
“The strong partnership between HP and Crediforma allows
us to present higher value-added solutions to our clients,
which can count with our and the producer’s support.”
Crediforma offer focus on printing and everything that
is related with it. On its portfolio has all consumables –
in flexible media (paper, vinyl or canvas) and rigid media
(carton, PVC, K-line) – cutting and lamination equipment,
a wide range of inks (water based, solvent, UV or latex),
software and technical assistance. “Someone that wants
to start its business it can just open the doors, because we
can supply all that is needed”, explains Jorge Ginja.
On the footsteps of Sintra Mountains, during two hours,
Crediforma provides to its customers a sample of its wide
range of products and services, offering them the possibility
of experimenting the equipment. The goal, according to
Jorge Ginja, is “to potentiate to the maximum the usage of
the showroom”. And it has all the potential for that.
The space concept is as much mind-blowing as functional.
From one side, invites clients to enter in the marvellous
world of large format digital printing, and on the other
side allows Crediforma professionals to use it in all types
of tests and projects.
Solução para janelas / Solution for windows
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“Esta ligação muito estreita
entre a HP e a Crediforma
permite-nos apresentar
soluções com muito mais
valor acrescentado para os
clientes, que assim têm o nosso
apoio e do próprio fabricante.”

Vista geral do Showroom / Overview of the Showroom

“The strong partnership
between HP and Crediforma
allows us to present higher
value-added solutions to
our clients, which can count
with our and the producer’s
support.”
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A TECNOLOGIA
E AS PESSOAS

DETERMINAM
UM SERVIÇO
DE EXCELÊNCIA
Technology AND PEOPLE AT THE SERVICE
OF EXCELLENCE

Uma das maiores estruturas logísticas robotizadas da Inapa
encontra-se em Leganés, arredores de Madrid. Este armazém
assegura entregas a nível nacional até 24 horas.
One of the biggest robotized logistic structures in Inapa is located in Leganés, on the
outskirts of Madrid. This warehouse assures nationwide deliveries within 24 hours.
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São seis horas da manhã e o armazém da Inapa em
Leganés (Espanha) está a postos para receber os primeiros
camiões. Os 15 molhes de carga e descarga dispostos
em linha permitem responder com rapidez e eficiência
ao vai e vem de veículos. É nas primeiras horas do dia
que se concentra a maior parte do movimento, que vai
abrandando gradualmente ao longo da manhã, até cerca
das 13h30.
Situado nos arredores de Madrid, este é o armazém central
que serve Espanha – apesar dos armazéns regionais
situados em Bilbao e Barcelona – e mesmo Portugal, caso
se verifique necessário. “Prestamos um serviço até 24
horas em todo o país e de 12 horas de média em Madrid”,
salienta Ginés Ramírez, CEO da Inapa Espanha. A aposta
em tecnologia de ponta é crucial para a prestação de um
serviço desta qualidade e fiabilidade.
A maior estrutura robotizada da Inapa ocupa cerca de
metade dos 12.500 metros quadrados do edifício. A
dimensão das estantes é impressionante: 11 níveis de altura
distribuídos por nove corredores. Com uma capacidade
máxima de 20 mil paletes, é aqui que se movimenta o
nosso “ágil” robô. “Cerca de 85% da mercadoria sai do
armazém através de picking robotizado”, explica Ginés
Ramírez.
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At 6 am the warehouse in Leganés (Spain) is ready for the
arrival of the first trucks. The 15 aligned docks are ready
to load and unload all the vehicles in a fast and efficient
way. It is during the earliest hours of the day that the
majority of the movements occur, slowing down gradually
throughout the morning until about 13:30.
Located on the outskirts of Madrid, it is the central
warehouse that serves Spain – complemented by the
regional warehouses in Bilbao and Barcelona - and even
Portugal, when needed. “We provide a service within
24 hours in all the country and 12 hours on average in
Madrid”, highlights Ginés Ramírez, CEO of Inapa Spain.
The bet on cutting-edge technology was crucial to provide
this quality and reliable service.
The biggest robotized structure in Inapa occupies half
of the 12,500 square meters of the building. The size
of the structure is impressive: 11 levels in height with
9 corridors. With a maximum capacity of 20 thousand
pallets, it is here where the “agile” robot works. “About
85% of all goods sent are picked using the robot”, explains
Ginés Ramírez.

Docas de carga e descarga / Loading and unloading docks
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Os pedidos de clientes chegam a Leganés através do call
center ou por e-mail – e podem incluir uma ou mais das
cerca de três mil referências disponíveis no armazém.
Assim que os pedidos são introduzidos no computador
ficam automaticamente “reservados ” no armazém. “É o
computador que sabe onde está a mercadoria. O armazém
é uma espécie de malha gigante, onde se vão colocando
e retirando os produtos”, conta o CEO. Se a mercadoria
não estiver disponível na zona robotizada, o pedido
será direcionado para a zona de armazém convencional,
situado na metade oposta do edifício. Nesta secção as
estantes são mais baixas com seis níveis os corredores são
mais largos e as prateleiras possuem capacidade para oito
mil paletes. Para mitigar eventuais falhas originadas pelo
armazém robotizado (que possui técnicos especializados
dedicados para resolução de possíveis problemas), 20% do
stock co-habita na seção convencional, denominado “stock
de reserva ou de segurança”.
Dada a proximidade a Madrid e o elevado número de
pedidos que ali tem origem, a Inapa oferece aos seus
clientes dessa região a possibilidade de 2 entregas diárias.
Dependendo da hora a que os pedidos são rececionados
(até às 13h30 ou até às 19h), as entregas serão realizadas
respetivamente á tarde (até às 16h30) ou de manhã (até
ao meio-dia) “Os custos de transporte são uma variável
de gestão do nosso negócio muito importante, pelo que
é necessário respeitar os procedimentos e horários de
trabalho para evitar desvios”, salienta Ginés Ramírez.
O armazém de Leganés envia também diariamente
mercadoria para os armazéns regionais de Bilbao e
Barcelona, bem como para a plataforma logística de
Valência, que serve os clientes nessas regiões. Os camiões
são geralmente carregados durante a tarde em Leganés,
e viajam durante a noite para garantir que a mercadoria
estará no destino da parte da manhã, de modo a servir o
cliente antes da hora de almoço.
“O nosso setor é muito exigente e trabalha com prazos
muitos curtos e por isso temos de dimensionar o nosso
serviço para diferentes capacidades que nos permitam
sermos os melhores”, destaca o CEO. Os níveis de
excelência de serviço da Inapa dependem estritamente
do empenho das equipas de logística e da tecnologia
empregue. Esta combinação virtuosa é o fator de sucesso
para manter processos ótimos a custos competitivos. E,
como conclui Gines Ramirez: “Sem as nossas equipas e o
nosso robô seria impossível assegurar este nível de serviço”.
Adicionalmente para garantir o serviço e informação ao
cliente, os nossos departamentos comercial, assistência ao
cliente e logística trabalham em perfeita sintonia.

Entrada principal / Main entrance

The client orders arrive to Leganés through the call centre
or by email – and it can be one or more of the almost 3
thousand references that are available at this warehouse.
As soon as the orders are placed into the system, the
goods are automatically reserved at the warehouse. “It is
the computer that knows where the goods are located.
The warehouse is like a giant puzzle, where you are adding
and taking products”, says the CEO. In case the goods
are not available at the robot area, the order goes to the
conventional warehouse, located on the other half of the
building. In this section the shelves are lower, with six
levels, the corridors and racks are wider, with a capacity
of 8 thousand pallets. To overcome eventual failures of
the robot (dedicated technicians are available to solve any
possible problem), 20% of the stock is on the conventional
area, also known as “reserve or security stock”.
Given the proximity to Madrid and the high number
of orders from there, Inapa offers its customers on this
region the possibility of two deliveries per day. Depending
on the hour the order are received (until 13:00 or 19:00),
they will be delivered respectively in the afternoon (until
16:30) or on the morning (until noon). “The transportation
costs are a very important variable on our business, it is
therefore necessary to respect the procedures and work
schedules to avoid deviations”, highlights Ginés Ramírez.
The warehouse in Leganés also send daily goods to the
regional warehouses of Bilbao and Barcelona, as well as
the logistic platform in Valencia, which serves the clients
on this region. The trucks are generally loaded during the
afternoon, in Leganés, and travel during the night in order
to assure that is on its destination early in the morning, in
order to serve the client before lunch time.
“Our sector very demanding and works with very tight
deadlines and that is why we have to shape our different
capacities to be the best”, says the CEO. Inapa high
service levels depend strictly on the performance of
the logistics teams and the deployed technology. This
virtuous combination is the success factor to maintain
optimized processes and competitive costs. “Without our
teams and our robot it would be impossible to assure this
service level”. Additionally to guarantee the service and
information to the client, our commercial, sales assistance
and logistic departments work in perfect tuning.
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Área de armazenagem robotizada / Robotized warehouse

Um dia no armazém
Camiões Descarga: 10 (22 a 24 toneladas)
Carga: 26 (vários tamanhos)
Clientes servidos: 300
Fornecedores: +

50

Paletes movimentadas: 255
Papel movimentado: 180 toneladas

One day at the warehouse

São também vendidas tintas, envelopes,
adesivos, embalagens ou materiais de
comunicação visual a partir do armazém.

Load: 26 (several sizes)

Nota: dados de novembro de 2013

Trucks	Unload:

10 (22 to 24 tonnes)

Clients served: 300
Suppliers: +

50

Pallets: 255
Paper: 180 tonnes
Inks, envelopes, adhesive tapes, packaging
or visual Communication products are
also sold from the warehouse.
Note: data from November 2013
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[thomas schimanowski]

Se mantivermos
este rumo,

tudo é possível
If we keep our course, everything
is possible
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O administrador da Papier Union – filial alemã do Grupo Inapa
– acredita ser possível ter sucesso mesmo
em tempos difíceis. E dá provas disso.
The managing director of Papier Union – the German branch of the Inapa Group
– believes that it’s possible to be successful even in a difficult market environment.
And has results that show it.

Como começou a sua carreira profissional?
Houve uma vida antes da Papier Union (PU). Depois de
terminar os meus estudos, trabalhei para uma das maiores
empresas de catering em Hamburgo, como chefe de vendas.

How did your professional life start?
There was a life before Papier Union (PU). After finishing
my studies I worked for one of the biggest catering trading
companies in Hamburg as Sales Manager.

Por que razão acabou por se dedicar ao setor do papel?
Quando comecei na indústria do papel parecia um setor
próspero e a PU era uma empresa em crescimento, reconhecida
e com boa reputação. Quando o antigo diretor de vendas me
contactou e me fez uma oferta, eu disse que sim. Comecei a
1 de janeiro de 1989 como chefe do negócio das bobines de
autocopiativo, em Reinbek, perto de Hamburgo.

Why have you chosen to work in the paper industry?
When I started in the paper industry it seemed to be a
prospering industry and PU was a well-known growing
company with a good reputation. When the former sales
director contacted me and made me an offer, I said yes.
I started working on January 1, 1989 as Head of the
carbonless reels business, in Reinbek, near Hamburg.

Como foi a progressão na empresa?
Depois da reunificação da Alemanha em 1990, não havia
nenhuma sucursal da PU na parte Oriental do país. Pediramme para construir de raiz uma operação em Berlim. Comecei
num escritório que ocupava um piso e tinha apenas um
telefone – sem vendedores, logística, armazém ou clientes.
Quando saí de Berlim, cinco anos mais tarde, a organização
já contava com 16 pessoas, um volume de vendas de 12.000
toneladas e uma margem bruta de 1,6 milhões de euros. Foi
um período duro, mas muito interessante e um grande desafio.
Depois retornei a Reinbek e assumi a direção da região Norte,
onde readequei a organização comercial e construí uma
equipa jovem e “ambiciosa” que trouxe a PU para o mesmo
patamar que o líder de mercado, a Igepa. A partir de 2004,
a minha carreira foi mais centrada na sede, em Hamburgo,
onde me tornei o diretor do negócio gráfico. Fiz alterações na
organização comercial e unifiquei as áreas gráfica e office, o
que nos trouxe boas sinergias e poupanças.

How did you career progress in the company?
After Germany was reunified in 1990, there wasn’t a branch
of PU in the eastern part of Germany. So I was asked to build
up an operation in Berlin. I started in an office with only
one telephone – no salesmen, no logistics, no warehouse,
no customers. When I left Berlin, five years later, we had
an organisation with 16 employees, a sales volume of
12,000 tonnes with a gross margin of 1,6 Million €. It was
a hard but very interesting time and a big challenge. After
returning to Reinbek and taking responsibility for the
whole northern region, I reorganized the sales organisation
and built up a young and “hungry” team that brought PU
North on the same level as the market leader, Igepa. My
career in the head office started in 2004 when I became the
Director of the Graphic Business Division. Once again we
had to reshape the sales organisation and create one Office
and one Graphic Division, achieving some good synergies
and cost savings.

•
•
•
•
•

Thomas Schimanowski
Administrador da Papier Union
55 anos
Casado
Nascido em Hamm
(Oeste da Alemanha)
• Licenciado em Gestão pela
Universidade de Hamburgo

• Thomas Schimanowski
• Managing Director
of Papier Union
• 55 years old
• Married
• Born on Hamm (West
of Germany)
• Degree in Business
Administration from
the University of Hamburg
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Atualmente, quais são os principais desafios que
enfrenta?
Nos últimos anos o nosso negócio deparou-se com uma queda
constante nos consumos de papel e uma erosão das margens.
Na Alemanha, conseguimos manter os resultados através de
poupanças nos custos. Os níveis elevados de insolvências
de clientes tornaram ainda mais difícil alcançar resultados
positivos. O meu principal objetivo é que a Alemanha
consiga melhorar os seus resultados através da performance
no mercado e evitando perdas decorrentes de insolvências
de clientes. Outro desafio importante é aumentar o negócio
através da venda cruzada de produtos, reagindo ao decréscimo
no consumo de papel.
O que é que mais o motiva naquilo que faz?
Estou há 25 anos na PU e tenho muita experiência neste
setor. Nem tudo correu bem nos últimos anos, mas estou
convencido que a nossa empresa e o Grupo Inapa terão um
futuro brilhante. Uma das minhas maiores motivações
é mostrar aos nossos concorrentes e fornecedores que é
possível ter sucesso mesmo em contextos de mercado difíceis
– mantendo os empregos dos nossos colaboradores.
Quão diferente é hoje o mercado da distribuição de
papel em comparação com quando começou?
No final dos anos 80 ninguém imaginava que poderia haver
uma quebra no consumo de papel no futuro. Apesar de
algumas pessoas falarem no conceito “escritório sem papel”,
a realidade mostrava crescimento ano após ano. Do lado
dos fornecedores havia muito mais empresas para cada tipo
de papel e o rácio entre oferta e procura também era mais
equilibrado. Hoje, o mercado está mais concentrado em
ambos os lados – distribuidores e produtores de papel – e
sofre do problema de excesso de capacidade. O contexto de
mercado é mais duro, porque todos os players lutam pela
quota de mercado ou apenas por sobreviver, o que coloca
muita pressão sobre as margens.

A caçar / Hunting

Nowadays, what are the main challenges that you
face?
During the last years our business suffered of a constant
decrease in paper consumption and erosive margins.
In Germany we saved our result through cost savings. A
high insolvency rate on the customers’ side in the past
years made it even more challenging to achieve positive
figures. My main target for the future is that Germany
will contribute a growing positive result by their market
performance and avoid losses through insolvencies of our
customers. One main challenge is also to bring forward
our business through cross-selling products because
this is one possibility to react to the decreasing paper
consumption.
And what motivates you the most in what you do?
I’ve been with PU for 25 years and I have a lot of experience
in our business. Not everything went well during the past
years, but I am convinced that our company and Inapa
group, will have a positive future. One of my greatest
motivations is to show our competitors and our suppliers
that it is possible to be successful even in a difficult market
environment – securing the jobs of our employees.
How different is today the paper merchanting
business compared with when you started?
At the end of the 80’s nobody could imagine that there
might be a decrease in paper consumption in the future.
Although some people talked about the “paperless
office”, the reality showed growing rates year by year.
On the suppliers’ side there was a much wider range
of companies for every assortment. And there were
not so much overcapacities on the producers’ side. The
ratio between supply and demand was more balanced.
Today our market is more concentrated on both sides –
merchants and producers – and suffers a lot though to
existing overcapacity. The market environment is much
tougher than in the previous decades, because everybody
is struggling for market shares or just for surviving and
that puts pressure on our margins.
With such a demanding job and so much
responsibility, how do you recharge your batteries?
Mostly during holiday times. I like travelling and seeing
the world with my wife. We have already seen a lot of
places, but there are still some destinations that we want
to travel to. When I am home, I enjoy gardening or playing
golf. During autumn and winter I try to find some time to
go hunting with my friends.
From all the hobbies that you have, with which one
do you identify yourself the most?
I am a hunter and as a hunter you always have to wait for
the right time to plunder. When the time has come, you
have to be quick, otherwise you will fail. And this is the
same in our business.
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Com um trabalho tão exigente e com tanta responsa
bilidade, como é que recarrega as suas baterias?
Sobretudo no período de férias, em que gosto de viajar e ver
o Mundo com a minha mulher. Já visitámos muitos destinos,
mas ainda há alguns que gostaríamos de conhecer. Quando
estou em casa, gosto de jardinar e jogar golf. E no outono e
inverno tento arranjar algum tempo para caçar com os meus
amigos.
De todas as atividades que faz, qual aquela com que
mais se identifica?
Eu sou caçador pelo que tenho que estar à espera do melhor
momento para atirar. Quando chega o momento, tem que se
ser rápido, caso contrário falhamos. O mesmo se aplica ao
nosso negócio.
É difícil para si combinar a sua vida profissional e
pessoal?
Estou casado há 25 anos e tenho uma mulher que me apoia e
também partilha a minha “vida no setor do papel”, dando-me
todo o backup para a minha vida profissional. Os meus amigos
também conhecem o meu trabalho e entendem que nem
sempre me é possível participar em todos os convites ou
eventos devido às restrições de tempo decorrentes da minha
profissão.
Quais os objetivos que espera alcançar nos próximos
anos?
Fortalecer a operação alemã e ser a espinha dorsal da Inapa,
contribuindo com uma geração positiva de resultados e
manter-se como um player saudável no mercado alemão.
Adicionalmente dever-se-á continuar a intensificar a
cooperação da PU com outras afiliadas e manter o apoio à
Inapa na execução dos seus objetivos estratégicos.
Já está no Grupo Inapa há 25 anos. Como é que vê o
Grupo nos próximos 25?
A Inapa deverá ser capaz de continuar a reduzir os seus níveis
de dívida e ainda ter espaço para realizar investimentos em
mercados emergentes ou outros setores de mercado. Estou
convencido que estamos no bom caminho para sermos um
parceiro de confiança e referência para os nossos fornecedores
e uma ameaça para a nossa concorrência. Estamos a caminho
de nos tornarmos o player mais eficiente no nosso mercado.
Se mantivermos este rumo, tudo é possível.

A desfrutar da natureza / Enjoying nature

How difficult it is for you to combine your
professional and personal lives?
I have been married for 25 years and have a very
supporting wife who also lives my “paper life” and gives
me full backup for my professional life. My friends also
know about my job and fully understand that I cannot
always participate in private invitations or events due to
the time requirements of my profession.
What goals do you want to achieve in the coming
years?
To strengthen the German operation to be the backbone
of Inapa with positive growing results and to stay a healthy
player in the German market. To continue to intensify the
cooperation between PU and our affiliated companies and
also to support Inapa in their strategic targets.
You’ve been with the Inapa Group for 25 years. How
do you see the Group in the next 25?
Hopefully Inapa will be able to further reduce the debt
levels to have more room to invest in emerging markets or
market sectors. I am convinced that we are on a good way
to be a reliable and reference partner for our suppliers and
a threat to our competitors. We are on our way to become
the most efficient player in our market. If we keep our
course, everything is possible.
A jogar golf / Playing golf

responsability
[Ambiente / Environment]

Uma
preocupação

constante
A constant concern

Empenhada na contínua melhoria, controlo
e transparência do seu desempenho ambiental,
a Inapa adota uma postura proativa. Veja-se o exemplo,
na Alemanha, da Papier Union.
Committed to continuous improvement, control and transparency
of its environmental performance, Inapa adopts a proactive stance.
See the example in Germany, of Papier Union.

Com a criação da CCFP (corporate carbon footprint ou
pegada corporativa de carbono), em 2012, a Papier
Union (filial alemã do Grupo Inapa) passou a conseguir
definir o impacto ambiental relativo da distribuição e
logística do seu negócio. Assim, uma folha de balanço
reflete estes valores de dióxido de carbono, de acordo
com as recomendações do Protocolo de Gases de Efeito de
Estufa. Ou seja, além das emissões diretas inclui também
as cargas causadas por empresas subcontratadas ou pela

With the creation of the CCFP (corporate carbon footprint),
in 2012, Papier Union (Inapa German subsidiary) started to
define the relative environmental impact of its distribution
and logistic services. Thus, a balance sheet reflect the carbon
dioxide values according to the recommendations of the
Greenhouse Gas Protocol. The direct emissions also include
the volumes distributed by subcontractors or electricity
generation. It is programed the roll out of the CCFP to all
Group companies, in order to gather broader data that
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geração de eletricidade. Está previsto o alargamento da
CCFP a todas as empresas do Grupo, de modo a reunir
dados mais abrangentes que permitam a implementação
de medidas que incluam toda a Inapa.
A partir da análise destes dados, a Papier Union (PU)
implementou uma série de medidas que têm vindo a
melhorar o seu desempenho ambiental. No último ano,
conseguiram reduzir o consumo de eletricidade dos
sistemas de tecnologias de informação em cerca de 15%,
graças a alterações realizadas nos equipamentos. Por
outro lado, a introdução de um novo software de expedição
permitiu otimizar o planeamento de rotas, melhorando
a utilização dos camiões e reduzindo em cerca de 7% a
emissão relacionada com o transporte. Ainda de salientar
o aumento na quota de eletricidade gerada por fontes
renováveis.
A quota de eletricidade gerada por fontes renováveis
também tem vindo a aumentar, através, por exemplo,
da instalação de painéis solares nos armazéns do Grupo,
paralelamente ao uso de energias renováveis nos dois
maiores armazéns da Alemanha.
Os consumidores dos nossos dias têm cada vez mais
preocupações ambientais que influenciam diretamente
as suas decisões comerciais. No caso do negócio do papel,
a Inapa sabe que é crucial promover a sustentabilidade
ambiental em toda a cadeia: desde a floresta, passando
pela produção e até chegar à distribuição. Muitas vezes
são efetuadas verificações internas e externas, de modo a
garantir que todos os procedimentos são ambientalmente
sustentáveis.
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allows the implementation of measures that include the
whole Inapa Group.
From the analysis of this data, Papier Union (PU) has
implemented a series of measures that have been improving
their environmental performance. In the last year, managed
to reduce the electricity consumption of information
technology systems by about 15%, thanks to changes made
to the equipment. Moreover, the introduction of a new
software allowed optimize shipping route planning, thus
improving the utilization of the trucks and reducing by
about 7% issue related to the transport. Also noteworthy
increase in the share of electricity generated from
renewable sources.
The share of electricity generated from renewable sources
has also been increasing, through, for example, solar
panels installation in some warehouses, alongside the use
of renewable energies in the two largest warehouses in
Germany.
Consumers of today are increasingly environmental
concerned, directly influencing business decisions. In
the case of the paper business, Inapa knows that it is
crucial to promote environmental sustainability practices
throughout the supply chain: from the forest, through
production and distribution to arrive. Often internal
and external checks are carried out, to ensure that all
procedures are environmentally sustainable.

-15
%
-7

%
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No caso da PU, cerca de 90% dos fornecedores estão
certificados de acordo com as normas ISO 9001 e
ISO 14001 ou pelo EMAS (EU Eco-Management and
Audit Scheme), e têm sistemas para a monitorização e
seguimento de madeiras e fibras certificadas de acordo
com os standards FSC ou PEFC. E quando os fornecedores,
por alguma razão, não apresentem provas de um bom
desempenho ambiental, a Inapa é pró-ativa em sugerir
melhoramentos.
As preocupações e medidas ecológicas da PU já foram
também reconhecidas por organismos externos, como
o World Wide Fund for Nature (ou Fundo Mundial para
a Natureza). Todos os anos, o WWF divulga o Ranking
de Empresas de Madeira e Papel, que resulta da análise
do desempenho ambiental de um vasto conjunto de
empresas e comerciantes, segundo uma série de critérios
ecológicos. O uso de papéis reciclados na administração
e na produção de materiais impressos, e os anúncios
pró-ativos de papéis FSC valeram à Papier Union um
destacado segundo lugar, tendo obtido o primeiro lugar
entre os distribuidores de papel nacionais.

In the case of PU, about 90% of suppliers are certified
according to ISO 9001 and ISO 14001 or EMAS (EU
Eco-Management and Audit Scheme) and have systems
for monitoring and tracking certified timber and fibres
according to the FSC or PEFC standards. And when
suppliers for some reason, did not show evidence of
good environmental performance, Inapa is proactive in
suggesting improvements.
PU concerns and ecological measures have been also
recognized by external bodies such as the World Wide
Fund for Nature (or World Wide Fund for Nature). Every
year, WWF announces the Wood and Paper Ranking, which
result from the analysis of the environmental performance
of a wide range of companies and traders, according to a
series of ecological criteria. The usage of recycled papers
and FSC papers proactive ads, awarded Papier Union the
second place in the ranking, the first among all German
merchants.
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EM NOME

DE UM MUNDO
MELHOR
FOR A BETTER WORLD

A Inapa foi o primeiro distribuidor de papel certificado
em Portugal, hoje acrescenta à sua política
de sustentabilidade ambiental a certificação FSC.
Inapa was the first distributor certified paper in Portugal, today adds to its policy
of environmental sustainability FSC certification.

A certificação FSC (Forest Stewardship Council) chegou à
Inapa Portugal. Desta forma, a empresa, no seguimento da
sua política de sustentabilidade e proteção do ambiente,
oferece uma das gamas mais amplas de papéis certificados
(incluindo papéis offset, revestidos, cartolinas e fine
papers), feitos a partir de matéria-prima proveniente de
florestas sustentáveis.
A Forest Stewardship Council (FSC) é uma organização
não-governamental independente, sem fins lucrativos,
com sede em Bona, na Alemanha. Tem como objetivo
responder às preocupações sobre a desflorestação global,
através da promoção de uma gestão responsável das
florestas do mundo inteiro. Atualmente o FSC está
representada em 45 países e já certificou cerca de 183
milhões de hectares de floresta e 28.000 empresas.
Estar registado no FSC é dar ao consumidor a garantia
que os produtos que compram são provenientes de fontes
com operações ambientais responsáveis, permitindo-lhes
escolher produtos que apoiam a conservação das florestas,
oferecem benefícios sociais e constitui um incentivo ao
mercado para uma melhor gestão florestal.

The FSC (Forest Stewardship Council) arrived to
Inapa Portugal. The company, following its policy of
sustainability and environmental protection, offers one
of the broadest ranges of certified papers (including offset
paper, coated paper, fine papers and cardboards), made
from raw materials from sustainable forests.
The Forest Stewardship Council (FSC) is an independent
non-governmental and non-profit organization, based in
Bonn, Germany. It has the goal to answer all the concerns
about global deforestation by promoting responsible
management of the world forests. FSC is currently
represented in 45 countries and has certified about 183
million hectares of forest and 28,000 companies.
Being registered under the FSC gives to the consumer the
assurance that the products bought are from sources with
environmental responsible operations, allowing them to
choose products that support forest conservation and
offer social benefits, providing a market incentive for
better forest management.
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Esta certificação vem no seguimento da política de
sustentabilidade ambiental da Inapa, desenvolvida
através de 7 eixos fundamentais: i) certificação ambiental
das participadas, ii) conformidade legal, iii) performance
ambiental, iv) redução dos níveis de dióxido de carbono,
v) aumento das energias renováveis, vi) certificação
da cadeia de fornecimento e vii) construção e oferta
de soluções de tratamento de desperdícios aos nossos
clientes. Ao longo do último triénio, a Inapa efetuou um
significativo investimento na certificação ambiental das
suas participadas.

This certification follows Inapa environmental
sustainability policy, based on seven key pillars:
i) environmental certification of subsidiaries, ii) legal
compliance, iii) environmental performance, iv) reduction
of carbon dioxide levels, v) increase the use of renewable
energies; vi) certification of supply chain and vii)
design and supply of waste management solutions to
our customers. Over the last three years, Inapa made a
significant investment in environmental certification of
its associates companies.
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“Estar registado no FSC é dar
ao consumidor a garantia
que os produtos que
compram são provenientes
de fontes com operações
ambientais responsáveis.”

Um trunfo na internacionalização
Este tipo de certificações tem demonstrado ser uma
mais valia para as empresas e marcas no seu processo de
internacionalização. Um estudo recente realizado pela
FSC em 11 países, concluiu que 80% dos consumidores
querem que as empresas se envolvam e contribuam
para a resolução dos problemas ambientais e alterações
climáticas. Acrescenta também que os consumidores têm
maior confiança nas empresas e produtos certificados e
preferem produtos sustentáveis que tenham por base uma
gestão ambiental responsável.
Um passo à frente dos seus pares no negócio, a Inapa cedo
se iniciou na responsabilização ambiental: foi o primeiro
distribuidor de papel em Portugal a concluir o seu processo
de certificação de Ambiente ISO14001. Na Alemanha, a
Papier Union foi considerada pela WWF o distribuidor de
papel com melhor performance ambiental no mercado. Foi
ainda dado um passo importante na direção da criação de
um indicador da pegada de carbono da operação na Suíça,
estando previsto o seu alargamento às restantes empresas
do Grupo.

Saiba mais informações
sobre o FSC:
Know more about FCS:
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“Being registered under the
FSC gives to the consumer
the assurance that the
products bought are from
sources with environmental
responsible operations.”

A benefit in internationalization
This type of certification has proven to be an added value
for companies and brands in their internationalization
process. A recent study by the FSC in 11 countries, found
that 80% of consumers want companies to get involved
and contribute to solving environmental and climate
change problems. It also adds that consumers have
greater trust in companies and certified products and
prefer sustainable products that are based on responsible
environmental management.
One step ahead of their peers in the sector, Inapa began
early its environmental accountability: it was the first
paper distributor in Portugal to complete your certification
process ISO14001 Environment. On Germany, Papier
Union was considered by WWF the paper merchant with
the best environmental performance of this market.
Additionally, It was taken another important step, with
the creation of the corporate carbon footprint (CCFP) of
the Group’s Swiss activities, which will be rolled out to the
rest of Group companies.
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EPIS

Empresários pela
inclusão social
EPIS – Businessmen for Social Inclusion

Para a Inapa, a responsabilidade social das empresas é essencial
na construção de um futuro que se quer sustentável, justo
e equilibrado. Em Portugal destacamos a Associação EPIS
– Empresários Pela Inclusão Social.
To Inapa, the social responsibility is essential to build a future that is both sustainable,
fair and balanced. In Portugal we highlight the association EPIS
– Businessmen for Social Inclusion.

As ações de solidariedade integram a cultura e gestão da
Inapa nas diversas geografias onde opera. Só em 2013,
a EPIS concedeu um total de 38.400 euros a dez escolas
que se destacaram no combate ao abandono escolar e
promoção da inclusão. As Bolsas Sociais EPIS apoiam
igualmente as famílias dos estudantes em risco de
abandono ou insucesso durante três anos.

Solidarity actions are part of the culture and management
of Inapa on all the countries where it’s settled. Only
in 2013, EPIS awarded a total of 38,400 euros to ten
schools that have excelled in combat school dropout and
promoting inclusion. With these social grants EPIS also
support the families of students at risk of neglect or
failure for three years.

Criada em 2006, por mais de 100 empresários e gestores
portugueses a associação tem vindo a focar-se na
capacitação de jovens necessitados para a realização do
seu potencial ao longo da vida, através da educação, da
formação e da inserção profissional. O Presidente da
República é um dos seus principais apoiantes, sendo um
associado de honra da associação.

Founded in 2006 by over 100 Portuguese businessmen
and managers, the association has been focused on
providing resources to young people with social needs
in order to realize their full potential throughout their
lives, through education, training and employability. The
President of the Portuguese Republic is one of its main
supporters, being an honour member of the Association.

Sete anos depois da sua criação, trabalha com 19
concelhos, 69 escolas, 84 mediadores e 3.924 alunos.
Procura ter impacto relevante no terreno em todo o país
e em grande escala, testando boas práticas através de
projetos-piloto realizados em parceria com entidades
nacionais e locais, públicas e privadas; e disseminando
as metodologias testadas e com resultados quantitativos
demonstrados.

Seven years after its inception, it is working on
19 regions, 69 schools, with 84 mediators and reaching
3,924 students. The aim is to have a material impact in
the whole country, testing best practices through projects
in partnership with national/ local and public/private
entities, and to disseminate the proven methodologies
and its quantitative results.
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Iniciativa EPIS / EPIS iniciative

A associação não passou despercebida e tem sido
distinguida pelo seu trabalho no combate ao abandono
escolar. O programa “Mediadores para o Sucesso Escolar”
foi considerado um exemplo no relatório europeu “Reduzir
o abandono escolar precoce: Principais mensagens e apoio
político”. O programa já acompanhou mais de 12.000
alunos de risco do 3.º ciclo de escolaridade (12 aos 15
anos), e foi responsável pela descoberta e potenciação das
reais capacidades de mais de 1.600 alunos (distribuídos
por 60 municípios). Vocações EPIS e Escolas do Futuro
são outros dos seus grandes projetos – englobam visitas
a empresas, conferências, programas de apoios aos
diferentes agentes da comunidade escolar e de ligação ao
meio empresarial.
Em paralelo a associação tem vindo a realizar algumas
publicações, como “Escolas de Futuro”, “Educar com
Sucesso” ou “Jovens de Futuro” que visam disseminar as
melhores práticas na educação.
O impacto das suas iniciativas é já possível de ser
medido, tendo vindo de ano para ano a aumentar o
número de alunos que acompanha (de cerca de 1.000
para quase 4.000) e o seu o sucesso escolar (nos últimos
3 anos conseguiu transformar quase 800 alunos sem
aproveitamento em bons alunos).

The association has not gone unnoticed and has been
honoured for his work in combating school dropout. The
program “Mediators for School Success” was considered
an example in the European report “Reducing early
school dropout: Key messages and political support”. The
program has followed more than 12,000 students at risk,
with ages between 12 to 15 years, and was responsible
for the discovery and leveraging the actual capacities
of over 1,600 students (spread over 60 municipalities).
EPIS vocations and Schools of the Future are another
of its major projects – it includes visits to corporations,
conferences, support programs to the school community
and connection to the business world.
In parallel the association has been doing some
publications, such as “Schools of the Future”, “ Educating
Successfully” or “Youth with Future” which aim to spread
the best practices in education.
The impact of their initiatives is already measurable,
having increased every year the number of students that
oversees (from about 1,000 to almost 4,500) and their
success in school (in the last three years was able to turn
over around 800 unsuccessful students in students with
good grades).
Concelhos EPIS / Municipalities EPIS

VILA NOVA DE FAMALICÃO
PAREDES

MATOSINHOS
PORTO/OPORTO

19

CONCELHOS
MUNICIPALITIES

69

ESCOLAS
SCHOOLS

3

46
84

ESCOLAS EUROPEIAS
EUROPEAN SCHOOLS

OLIVEIRA DO BAIRRO

FORMADORES IEFP
IEFP INSTRUCTORS

FIGUEIRA DA FOZ
PAMPILHOSA DA SERRA

MEDIADORES
TUTORS
AMADORA

2

ESTARREJA

SESIMBRA

CENTROS IEFP
IEFP CENTRES

CAMPO MAIOR

LOURES
SEIXAL
SETÚBAL

ÉVORA

GRÂNDOLA
PICO

3.729

ALUNOS
STUDENTS

ODEMIRA
AÇORES/AZORES

MADEIRA

S. BRÁS DE ALPORTEL

style

[destino in / IN DESTINATION]

Restaurante
Hôtel de Ville,

EM CRISSIER
NA SUÍÇA
Restaurant Hôtel de VILLE,
IN CRISSIER – SWITZERLAND

Um dos melhores do mundo
One of the best in the world
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Benoît Violer e Brigitte Violer / Benoît Violer and Brigitte Violer

Não só o Hôtel de Ville, em Crissier na Suíça foi
considerado um dos melhores restaurantes do mundo
pelo Guia Michelin, como o seu chef Benoît Violier foi
considerado igualmente o melhor do mundo em 2013
pelo guia Gault & Millau Suisse. Dedicado à alta cozinha,
é dirigido pelo chef e pela sua mulher Brigitte Violier, que
vieram suceder a Phillipe Rochat, com quem trabalhavam
desde 1995.
A casa (com três estrelas Michelin) foi fundada em 1971
pelo conceituado Benjamin Girardet e, desde então,
tem construído o seu nome baseada na capacidade
de acompanhar a evolução dos tempos, sem perder a
qualidade de serviço e o sentido de tradição.
Para quem a visita agora, pode escolher como
especialidades um fabuloso prato de cogumelos de
Auvergne (Morilles pointues des monts d‘Auvergne),
lagostins (Langoustines de casier de la mer d‘Irlande) ou
ainda um prato regional muito apreciado: pintadeau de
la drôme, ou galinha pintada, que apenas pode ser criada
na região que lhe dá nome: Drome (no Ródano-Alpes, em
França). Através dos seus pratos, Benoît e a sua equipa
procuram oferecer uma experiência sensorial, em que
cada um dos sentidos é despertado e estimulado.
O restaurante fica apenas a 12 minutos a pé dos escritórios
da Inapa Suíça e é uma boa dica para quem passar pela
zona Norte do lago Léman (também chamado de lago de
Genebra).

Restaurante Hôtel de Ville / Restaurant Hôtel de Ville

Not only the Hôtel de Ville in Crissier in Switzerland was
considered one of the best restaurants in the world by the
Michelin Guide as its chef, Benoît Violier, was also considered
the best in the world in 2013 by Gault Millau & Suisse.
Dedicated to haute cuisine, the restaurant is managed by
the chef and his wife, Brigitte Violier, succeeding Philippe
Rochat, with whom they worked since 1995.
The restaurant (three Michelin stars) was founded in
1971 by the renowned Benjamin Girardet and since then
has built its reputation based on the ability to evolve
though time without losing the quality of service and
sense of tradition.
Those who visit it now can choose specialties like a fabulous
dish of Auvergne mushrooms (Morilles pointues des
monts d’ Auvergne), crayfish (Langoustines the locker de
la mer d’ Irlande) or a regional dish very much appreciated
pintadeau de la DROME, or painted chicken, which can
only be created in the region that gives it its name: Drome
(in Rhône-Alpes, France). Through its dishes, Benoît and
his team seek to provide a sensory experience in which
each of the senses are awakened and stimulated.
The restaurant is just 12 minutes’ walk from the offices of
Inapa Switzerland and is a good suggestion for those who
go through the northern part of Lake Léman (also called
Lake Geneva).
Apresentação de nível mundial / World class presentation

Visite o website do
restaurante:
Visit the restaurant’s
webpage:
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[ONDE FICA? / WHERE IS IT?]

Les

Diablerets
Les Diablerets

Les Diablerets é o nome de uma montanha e de um
maciço dos Alpes suíços situado no limite dos cantões
de Vaud, Valais e de Berna, cujo ponto mais alto se situa
a 3.210 metros de altura. A localidade mais próxima da
montanha, situada no cantão de Vaud, tem o mesmo
nome.
Gottlieb Studer foi o primeiro alpinista a subir ao cume
de Les Diablerets, em 1850. Presidente do Swiss Alpine
Club (Clube dos Alpes Suíços), além de praticante deste
desporto, foi também um especialista na história do
alpinismo dos Alpes Suíços e prefeito da cidade de Berna.
Os escritórios da Inapa Suíça em Crissier, ficam a cerca de
uma hora de distância desta maravilha da natureza, onde
não só se pode deleitar com a vista e a prática do ski, como
pode, durante o Verão, assistir a um festival dedicado ao
cinema de montanha. O festival já vai na sua 45ª edição e
este ano realiza-se de 9 a 17 de agosto.

Les Diablerets is the name of a mountain and the summit
in the Swiss Alps, located in the limits of the cantons of
Vaud, Valais and Bern, whose peak is more than 3,210
meters high. The nearest town, located in the canton of
Vaud, has the same name.
Gottlieb Studer was the first mountaineer to ascent
to the peak of Les Diablerets in 1850. President of the
Swiss Alpine Club (Club of the Swiss Alps), in addition to
practicing this sport, he was also an expert in the history
Alpine exploration and mayor of the city of Bern.
The offices of Inapa Switzerland on Crissier, are about
an hour away from this wonder of nature, where you can
enjoy its great landscapes or practice of skiing, and during
the summer, you can also attend its festival dedicated to
cinema. The festival is now in its 45th edition and this year
takes place from August 9 to 17.

Saiba mais informações
sobre o festival:
Know more about the
festival:
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Bodas

de papel
Paper anniversary
Sabe o que são as Bodas de Papel?
Do you know what the paper anniversary is?

As bodas de papel são a celebração do primeiro ano de
casamento. O termo boda vem do latim “votum”, que
significa um juramento solene, ou promessa. As bodas
referem-se assim aos votos matrimoniais feitos pelos
noivos no dia do casamento e, depois, à celebração de
cada ano de matrimónio. Todos os anos podem (e devem)
ser comemorados e, a cada um, é associado um material
diferente, que representa uma nova etapa. Quanto mais
o tempo passa, mais valioso é o material associado: prata
para os 25 anos, ouro para os 50 anos, por exemplo.
Mas se a passagem dos anos vividos em conjunto é motivo
de celebração, não podemos deixar de considerar que o
primeiro aniversário é especial. Pela sua condição de algo
leve e frágil, mas valioso pelas potencialidades oferecidas,
o papel é, assim, um excelente símbolo do primeiro
aniversário. Há também quem diga que simboliza a força
que advém das fibras que o compõem e que os membros
do casal devem oferecer-se algo nesse material.

Paper anniversary is the first wedding anniversary. The
expression is associated with the Latin word “votum”,
meaning a solemn oath, or promise. It is related with
the vows made by the couple on their wedding days and
its celebration every year. Every year can (and should)
be celebrated with a different material, representing a
new stage. The more time passes, the more valuable the
associated material: for example, silver for 25 years and
gold for 50 years.
But if the passage of the years spent together is cause
for celebration, the first birthday is a special event. By
its condition of something light and fragile but valuable
due to its potential, paper is thus an excellent symbol
of the first anniversary. Some also say that symbolizes
the strength that comes from its fibres, providing an
explanation why the couple must offer something in this
material.
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