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[EDITORIAL]

É com grande satisfação que vos apresentamos mais uma
edição da Revista IN, uma das ferramentas escolhidas pelo
Grupo Inapa para comunicar com o seu público interno e
externo, partilhando informações sobre os nossos negócios,
sobre as nossas pessoas e ainda sobre o sector em que atuamos.
Nesta terceira edição da IN damos-lhe a conhecer a campanha
“How Life Unfolds”, lançada para combater o decréscimo de
consumo do papel, ligando-nos emocionalmente com este
produto. Encontra também nas páginas seguintes quais os
mitos e os factos da indústria do papel e o porquê de esta ser
uma indústria sustentável.

I am delighted to present to you another edition of
IN Magazine, one of the channels chosen by the Inapa Group
to communicate with our internal and external stakeholders,
with the purpose of sharing information about our business,
our people and our industry. In its 3rd edition, we will present
you the campaign “How Life Unfolds”, launched in order to
help stem the decline of paper use and to make us aware
that the paper connects us in emotional ways. You will also
figure out, on the following pages, the myths and facts about
the paper industry and the reason why it is considered a
sustainable industry.

Também lhe apresentamos diversas iniciativas internas, como
o projeto In Motion, as celebrações dos nossos 50 anos, a nossa
campanha de recolha de sangue ou o apoio dado ao desportista
paraolímpico João Correia, um exemplo de coragem que a
todos inspira.

We will also talk about several internal initiatives such as the
‘In Motion Project’, the celebrations of our 50th anniversary,
our blood donation campaign or the support we have given
to the Paralympic athlete, João Correia, who is an example of
courage that inspires all of us.

Como os nossos colaboradores e clientes são o nosso ativo
mais importante, apresentamos-lhe um dos nossos gerentes
comerciais da área de embalagem em França e um cliente de
Espanha com um modelo de negócio inovador numa indústria
madura, a Aries Innovación Grafica.

As our employees and customers are our most important
asset, we will introduce one of our commercial managers in
the packaging business in France and a client in Spain with
an innovative business model in a mature industry, the Aries
Innovación Grafica.

Espero que desfrutem de uma boa leitura.

Have a great read.

Diogo Rezende
CEO do Grupo Inapa / CEO of Inapa Group
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[VISÃO / VISION]

AS PESSOAS SÃO

A ALAVANCA
DO NEGÓCIO
PEOPLE ARE THE LEVER
OF THE BUSINESS

Diogo Rezende defende que a Inapa IPG, a holding do grupo,
não se pretende impor às pessoas. A autonomia local das
operações, e de quem aí trabalha diariamente, fomenta
o desenvolvimento do negócio.
Diogo Rezende defends that Inapa IPG, the holding of the group, does not intend
to impose on people. The autonomy of local operations, and the people
who daily work there, fosters the development of the business.
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Diogo Rezende, 48 anos, casado e com três filhos,
é, desde julho de 2015, o novo CEO do Grupo Inapa.
Licenciado em Economia, o gestor completou ainda
um MBA no Insead, em França, e foi professor
de Empreendedorismo na pós-gradução da Nova
School of Business and Economics, da Universidade
Nova. Co-fundador de alguns negócios, trabalhou
essencialmente em multinacionais, nomeadamente
no Grupo Ford, indústria que liderou em Portugal
antes de entrar na Inapa.

Diogo Rezende, 48, married with three children,
is since July 2015, the new CEO of Inapa Group.
Graduated in Economics, he has completed an
MBA at INSEAD in France, and was professor
of Entrepreneurship in the Nova School of Business
and Economics. Co-founder of several business,
he worked essentially in multinationals, particularly
in the Group Ford, led by him in Portugal before he
entered in Inapa.

Quando chegou à Inapa, vindo de uma indústria
completamente diferente, que empresa
encontrou? Qual foi a sua primeira impressão?
Encontrei uma empresa com um bom sistema de
informação, que trabalha de forma descentralizada,
com uma forte autonomia de cada uma das operações
nos diversos mercados onde opera. Encontrei uma
Inapa com pessoas dotadas de uma experiência e com
um grande compromisso empresarial.

When you arrived at Inapa, coming from
a completely different industry, what was the
company you have found? What was your first
impression?
I found a company with a good information system, which
works in a decentralized way that gives a strong autonomy
to all operations in the various markets where it operates. I
also found an Inapa with very experienced and committed
people.

Há alguma similaridade entre gerir uma
companhia na área automóvel ou uma no sector
da distribuição de papel – isto, além das regras
básicas da gestão?
Existe sim, no sentido em que são dois setores de
grandes volumes de negócio, mas margens muito
reduzidas. Na empresa automóvel onde trabalhei
anteriormente, havia um reporte muito forte para
o centro com um grau de autonomia relativamente
limitado, com os processos muito centralizados. Na
Inapa IPG, acontece exatamente o inverso. Somos o
centro do Grupo, o reporting é feito das empresas locais
para o centro, mas o grau de flexibilidade, de autonomia,
de responsabilização das operações locais é muito
elevado. A Inapa IPG pode ser a sede da multinacional,
mas não se pretende impor, acredita que as pessoas
que estão nos diversos territórios, no dia-a-dia, é que
são a alavanca mais importante do negócio. Cabe-nos
a nós, equipa executiva do Grupo, não a imposição de
regras, mas sim ver de que forma podemos ajudar essas
pessoas e como podemos incentivá-las à polinização de
ideias entre as várias organizações do Grupo. Somos
um Grupo descentralizado e esta é uma característica
diferenciadora da Inapa. Temos 1.400 colaboradores no
mundo, mas na sede estão apenas 13 pessoas.

Is there any similarity between managing
a company in the automotive area or in the paper
merchant industry – e.g. beyond the rules of basic
management?
Yes, there is. Both sectors are business of high volume
sales with low margins. In the automotive company where
I previously worked, there was a very strong report to
the center with limited autonomy, with very centralized
processes. At Inapa IPG, it is exactly the opposite. We
are the center of the Group, but the degree of flexibility,
autonomy and accountability of the local operations is very
high. Inapa IPG is the holding, but doesn’t want to impose
itself. We believe that the people who are in the different
territories, on a daily basis, are the most important lever
of the business. It’s our responsibility, the executive team
of the group, not to impose rules, but to see how we can
help these people and encourage them to the pollination
of ideas between the various organizations of the Group.
We are a decentralized group and this is what differentiates
Inapa. We have 1,400 employees in the world, but at the
headquarters we only have 13 people.
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Quais as particularidades e especificidades que
tem a indústria do papel e em particular a Inapa?
A indústria do papel está numa fase de maturidade, e
atravessa um decréscimo no volume de vendas totais.
É preciso reestruturar, nas diversas áreas da cadeia de
valor, para uma dinâmica de estabilidade e isso implica
tomar decisões de fundo, quer ao nível da produção,
quer ao nível da distribuição do papel.
Qual a importância que os negócios
complementares imprimem na sustentabilidade
do Grupo?
Há um cantor que gosta de ser conhecido como
“Anteriormente Chamado Prince”. E nós estamos quase
numa situação semelhante… de negócios anteriormente
chamados de complementares. Na realidade, estes
negócios assumem cada vez mais uma importância
muito significativa no Grupo a ponto de que, em
2015, já representaram cerca de 27,0% da margem
bruta gerada. São negócios a que já não chamamos de
complementares porque permitem-nos visualizar uma
maior capacidade de crescimento e de maior criação de
valor para o Grupo.
Que negócios são esses e quais são os de maior
potencial crescimento?
As duas áreas de negócio “complementares”, embalagem
e comunicação visual, têm bastante potencial de
crescimento.
A área da Embalagem, é um segmento em que temos
presença direta na Alemanha, em França e em
Portugal, enquanto nos restantes mercados estamos
presentes através de vendas feitas pelas empresas de
distribuição de papel. Uma das oportunidades que
temos é alargar esta área a outros mercados onde já
estamos, e ampliando o portefólio de produtos, dentro
da filosofia de polinização. Temos ainda de apostar no
desenvolvimento de alguma capacidade técnica para
fazer customização para o cliente. Ou seja, há uma
evolução dentro da cadeia de valor nesta área.
Já no que diz respeito à Comunicação Visual
consideramos que este é um segmento de extraordinário
potencial, que cresce à medida que há novos
desenvolvimentos digitais. Embora tenhamos vendas
cruzadas em quase todos os mercados onde estamos, em
termos de empresas dedicadas à venda e manutenção
de impressoras de grande formato, só estamos na
Alemanha e em Portugal. Obviamente há aqui um
potencial grande de crescimento noutras geografias
onde já estamos. Procuramos o aprofundamento da
nossa presença nesses mercados, queremos entrar neste
negócio de venda e manutenção destas impressoras.
Temos um know-how muito profundo, construído ao
longo de muito anos, na área da comunicação visual,
com software próprio para maximizar o rendimento das

What are the particularities and specificities
of the paper industry and in particular Inapa?
The paper industry is at a mature stage, so it is registering
a decrease in the total sales volume. We need to restructure
in the various areas of the value chain for a dynamic
stability and that implies taking substantive decisions,
both in terms of production, and in terms of distribution.
How important are the complementary businesses
for the sustainability of the Group?
There is a singer who likes to be known as “Previously
Called Prince.” And we are almost in a similar situation...
businesses previously called complementary. But in
reality, these businesses are becoming more important
in the group, representing, in 2015, almost 27,0% of the
gross margin generated. We don’t call it complementary
businesses anymore, they provide larger growth capacity
and greater value creation for the Group.
What are these businesses and which one has
more growth potential?
The two “complementary” businesses, packaging and
visual communication, have growth potential.
The area of packaging, is a segment in which we have
direct presence in Germany, France and Portugal. In the
other markets, we are present through sales made by paper
merchants. One of the opportunities we have is to extend
this business to other markets where we are already,
enlarging our product portfolio, within the pollination
philosophy. We still have to improve some technical
aspects to make customization for the client. That means,
there is still a development within the value chain in this
area.
In what the visual communication concerns, we consider
that this is a segment of extraordinary potential that
grows with the new digital advances. Although we do
cross-selling in almost all markets where we are, in terms
of companies dedicated to the sale and maintenance of
large format printing equipment, we are only in Germany
and Portugal. Obviously there is here a great potential
for growth in other regions where we are already. We will
expand our presence to these markets, we want to enter in
this business selling and maintaining equipment. We have
a deep know-how, built up over many years in the field of
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impressoras, com vantagens competitivas e um ponto
de diferenciação para apresentar ao mercado. Neste
segmento queremos posicionar-nos – e na Alemanha já
o somos – como parceiros do negócio com capacidade de
consultoria aos clientes.
Pensa que faz sentido a Inapa continuar
a expandir-se para novos mercados?
A Inapa adquiriu recentemente uma empresa na Turquia,
e nos próximos tempos, mais do que expandir-se para
novos mercados, irá focar-se em alargar os negócios da
embalagem e da comunicação visual para os mercados
onde estamos presentes.
Qual é a mais-valia das soluções e serviços
da Inapa? A sua maior flexibilidade na adequação
à necessidade dos clientes?
As nossas mais-valias na distribuição do papel são
grandes. Temos um grande valor acrescentado na
qualidade do serviço, a par do nosso know-how, e
aí conta muito termos uma máquina logística bem
montada. Alguns dos nossos números refletem essa
impressionante dimensão: ao longo de 2015 fizemos
cerca de 1,5 milhões de entregas, o que representou
uma entrega a cada 5 segundos. O facto de estimarmos
que os nossos camiões, em deslocações feitas, dão três
voltas à terra por cada dia de trabalho, dá-nos a ideia
da impressionante máquina logística da Inapa que já é,
inclusive, utilizada por outros agentes económicos. Ou
seja, já nos subcontratam serviços logísticos totalmente
independentes da fileira do papel. No caso do papel,
temos ainda um portefólio muito alargado de produtos,
fruto da relação que mantemos com os maiores players
do mercado, e que assegura termos sempre uma solução
e um produto certo para os clientes.
O que acha importante que a Inapa faça para
continuar a ter sucesso no futuro? E o que espera
para esse futuro?
O que espero para o futuro é que ao longo dos próximos
50 anos, continue a crescer com base na sua herança,
em termos de know-how e cultura. Fundamental é
termos um compromisso de todos os colaboradores em
termos de Grupo e de dinâmica e aprofundar o trabalho
numa lógica europeia onde as fronteiras já não existem
e o mercado é global. A inovação é essencial para
continuarmos a crescer. No mercado do papel temos
de ter a preocupação da eficiência, do portefólio e alto
nível de serviço ao cliente. No setor da embalagem e da
comunicação visual, já temos de ter uma atitude quase
de start up, do negócio nascente, onde devemos ser
rápidos para o fazer crescer e avançar.
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visual communication, with proper software to maximize
the printers, with competitive advantages and a point of
differentiation to present to the market. In this segment
we want to position ourselves – and in Germany we already
are – as business partners with capacity to advice our
customers.
Do you think it makes sense to continue to expand
Inapa to new markets?
Inapa has recently acquired a company in Turkey, and
in the near future more than going to new markets, we
want to expand the packaging and visual communication
businesses to the markets where we are present.
What is the added value of Inapa’ solutions and
services? Is it flexibility in adjusting to costumer
needs?
Our advantages in the paper distribution are big. We add
great value with the quality of service, along with our
know-how and the logistics’ machine we have set. Some of
our numbers reflect its impressive size: in 2015, we have
done about 1.5 million deliveries, which represents
a delivery every 5 seconds. We estimate that our trucks in
displacement orbited the Earth three times every working
day, which give us an idea of the impressive logistics
machine that Inapa is. It is already being used by other
economic agents, which contract our logistics services
totally independent from the paper industry. In the case
of paper, we still have a very broad portfolio of products,
fruit of the relationship we have with the largest players in
the market, which assures that we always have the right
solution and product for the customers.
What should Inapa do to continue to succeed
in the future? And what do you expect from the
future?
I hope that, over the next 50 years, it continues to grow
based on its heritage, in terms of know-how and culture.
It’s important that we have a commitment with all our
employees in terms of group dynamics and to work further
on a European logic where borders no longer exist and
the market is global. Innovation is essential to continue
to grow. In the paper market we have to focus on our
efficiency, portfolio and high quality customer service. In
the packaging sector and visual communication, we must
have a startup attitude: we must be fast to grow and move
forward.

context
[CAMPANHA PROMOCIONAL / PROMOTIONAL CAMPAIGN]

COMO

SE DESDOBRA A VIDA
HOW LIFE UNFOLDS

A indústria americana do papel uniu-se para mostrar
ao consumidor as vantagens de se usar papel e cartão
no dia-a-dia, criando a campanha Como se desdobra a vida.
The American paper industry band together to show the consumer the advantages
of using paper on a day-to-day basis, creating the campaign How Life Unfolds.

“Paper & Packaging – How Life Unfolds” é uma campanha
promocional levada a cabo pela Paper and Packaging
Board (P+PB), uma organização americana legalmente
constituída para promover o uso do papel junto dos
consumidores, bem como a pesquisa e investigação nesta
área de atividade.

Paper & Packaging – How Life Unfolds™ is a promotional
campaign from the Paper and Packaging Board (P+PB),
an American organization authorized by federal
legislation, which was created to promote the use of
paper by consumers as well as to increase research and
investigation in this area.

Esta campanha, que em português se poderá traduzir
por “Como se Desdobra a Vida”, surgiu com a finalidade
de chamar a atenção do público para este produto, cujo
consumo tem vindo a cair. O papel e as embalagens de
cartão são produtos que estão subjacentes ao nosso dia a
dia, e que muitas vezes nem damos conta deles. Mas que,
ainda assim, têm um lugar fundamental no desenrolar
das nossas vidas, conforme explica a campanha. A P+PB
tenta passar a mensagem de que o papel estimula a
nossa criatividade, ajudando-nos a resolver problemas
e a conhecer o mundo que nos rodeia, interligandonos de diferentes formas. O papel liga-se às nossas
emoções, e por isso a organização estabelece as linhas
mestras da campanha promocional, procurando criar um
envolvimento emocional com o produto.

This campaign emerged with the purpose of drawing
public attention to this product, whose consumption
has been falling. Paper and carton board packaging are
products that are fundamental in our daily routine but
that we are barely aware of them as explained in this
campaign. P+PB aims to pass the message that paper
stimulates our creativity, helping us to solve problems
and to perceive the world around us, connecting us in
different ways. Paper connects our emotions, so the
organization set the guidelines of the promotional
campaign, seeking to create an emotional involvement
with the product.
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A importância do papel nas nossas vidas
A campanha mostra que consumir papel, não nos deve
fazer sentir mal. Bem pelo contrário. Até contribui para
um futuro mais sustentável. Isto porque é reciclado,
reutilizado e, além disso, provém de recursos renováveis,
de árvores que são replantadas, criando assim um maior
valor para o planeta.
E tenta chegar emocionalmente ao consumidor através de
três anúncios televisivos criados para o efeito. A escrita
manual deixa uma impressão bem diferente da digital,
uma encomenda à nossa porta deixa-nos surpreendidos,
uma fotografia em papel prova o valor de uma relação.
Todos os anúncios comerciais mostram como é possível
criar laços através do papel: um deles liga diferentes
gerações em que neta e avô se juntam em atividades que
envolvem papel; outro mostra como uma criança cria
laços com o pai que está do outro lado do oceano com
aviões de papel; e um terceiro torna realidade o sonho de
uma criança que brinca com caixas de cartão e desenha
peixes em cartolina até conseguir ver o mar. Tudo com o
slogan “How Life Unfolds”.

Anúncio televisivo / Tv ads

The importance of paper in our lives
The campaign shows that consuming paper should not
make us feel bad. On the opposite. It contributes to a
more sustainable future. Paper is recyclable, reused
and comes from renewable resources, trees that are
replanted, creating thus a larger value for the planet.
The campaign tries to reach the consumer emotionally
through three TV ads created for this purpose.
Handwriting leaves a very different impression from
the digital one, a parcel at our door leaves us surprised,
and a photo printed on paper proves the value of a
relationship. All TV ads show how you can create bonds
through paper: one connects different generations, with
a granddaughter and a grandfather, doing activities with
paper; another shows a child making paper airplanes
and creating bonds with his father who is on the other
side of the ocean; a third one turns a child’s dream real,
playing with cardboard boxes and drawing cardboard
fishes until he’s able to see the sea. All with the slogan
“How Life Unfolds”.
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Anúncio televisivo / Tv ads

A campanha tenta também mostrar que o papel é central
na nossa aprendizagem. Livros e outros documentos
impressos contribuem para entendermos melhor a
mensagem, e sobretudo a memorizá-la com maior
facilidade. Ajudam-nos a mantermo-nos focados e a ser
produtivos. Ligam-se a nós de uma forma tátil, física
e psicológica que nos permite uma maior absorção de
conhecimento.
Outra das mensagens deste projeto é que o uso do papel
permite-nos ser mais criativos e a reinventarmo-nos
todos os dias. Há exemplos de como isto se pode aplicar à
realidade: tubos de cartão podem virar abrigos e páginas
de livros podem ser filtros de água nos países em vias
de desenvolvimento. Até as mais simples embalagens
de comida podem tornar a refeição mais agradável ao
reutilizá-las de forma criativa.
Solidariedade numa caixa
Uma das iniciativas que a P+PB levou a cabo no Natal de
2015 foi a distribuição de 25 mil caixas para partilha de
presentes em nove lojas da Macy’s, um pouco por todos
os Estados Unidos. Só na primeira semana de campanha
foram distribuídas mais de 10 mil caixas. A ideia era
que nelas fossem colocadas lembranças para entregar
a crianças doentes nos hospitais locais, donativos estes
que já estavam sinalizados na lista de necessidades das
instituições de saúde.
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This campaign also tries to show that paper is
fundamental to our learning. Books and other printed
documents contribute to pass a better understanding
of the message, especially to memorize it in an easier
way. They help us to keep focus and to be productive.
They connect with us in a tactile way, both physical
and psychological which enable us to have a greater
knowledge absorption. Another message of this project
is that the use of paper allow us to be more creative
and reinvent ourselves every day. There are examples of
how this can be applied in real life: cardboard tubes can
become shelters and book pages can be used as water
filters in third world countries. Even the simplest food
packaging can make the meal more enjoyable if they are
reused in a creative way.
Solidarity in a box
One of the initiatives that P+PB carried out at Christmas
2015, was the distribution of 25,000 boxes to share gifts
in nine Macy’s department stores, all across the United
States. During the first week of the campaign were
distributed over 10,000 boxes. The idea was to put gifts
to offer sick children in local hospitals, which donations
were already identified in the list of needs of health
institutions.

Anúncio televisivo / Tv ads
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[INOVAÇÃO / INNOVATION]

INAPA ENTRA

NO MUNDO DA
IMPRESSÃO 3D
INAPA ENTERS IN THE WORLD
OF 3D PRINTING

magazine

(15)

A Inapa iniciou em França a venda de impressoras 3D. Imprimir
a três dimensões é uma realidade cada vez mais transversal
a todas as áreas da vida quotidiana, como a medicina,
construção, engenharia, arquitectura e até na moda.
Inapa France has started selling 3D printers. Printing in three dimensions is becoming
an increasingly cross-reality to all areas of everyday life, such as medicine, construction,
engineering, architecture and even fashion.

Se é verdade que carros voadores e teletransporte estão
ainda muito longe do nosso quotidiano, não podemos
ignorar que há uma tecnologia futurista a instalar-se
rapidamente no dia-a-dia. Falamos da revolucionária
técnica de impressão a 3D, que todos os anos tem novos
avanços e novas aplicações em diversas áreas.

If it is true that flying cars and teleportation are still
far from our daily lives, we cannot ignore that there is a
futuristic technology that is quickly settling in day-to-day.
We speak of the revolutionary 3D printing technology,
which every year has new advances and new applications
in various areas.

Ciente que esta é um das apostas do futuro, o Grupo
Inapa lançou-se recentemente na comercialização deste
inovador produto, através da sua subsidiária francesa.
Afonso Chaby, CEO da Inapa França, revela que a
empresa iniciou a venda de impressoras 3D MakerBot,
da Stratasys, multinacional americana líder mundial
e pioneira neste tipo de equipamentos, com uma
gama destinada ao segmento de escritório, com cinco
impressoras que permitem a impressão a 34 cores – nove
das cores disponíveis para entrega em 24 horas e as
restantes sob encomenda. A gama de preços varia entre
os 1.344 euros e os 6.461 euros, registando uma boa
relação preço versus qualidade no segmento profissional
e de design de moldes.

Aware that this is one of the future bets, the Group
Inapa has recently started to sell this innovative product,
through its French subsidiary. Afonso Chaby, CEO of
Inapa France, reveals that the company has started to
sell 3D MakerBot printers of Stratasys, an American
multinational world leader and a pioneer in this type of
equipment, with a range aimed for the office segment,
with five printers that allow 34 colors printing – nine of
each colours available for delivery in 24 hours and the
remaining on order. The range of prices varies between
1,344 euros and 6,461 euros, which is a a good value
proposition in the professional segment and mold design.

“Esta gama diferencia-se pela qualidade reconhecida à
marca MakerBot, com mais de 80.000 impressoras vendidas
no mundo inteiro e pelo acesso que permite à comunidade
dos designers 3D através do site Thingivers, onde estão
disponíveis para utilização milhares de modelos e de peças já
criadas e prontas a utilizar. A distribuição é feita a partir do
nosso armazém, na região de Paris”, afirma o CEO da Inapa
em França.
Por enquanto a comercialização é apenas referente ao
mercado francês, sendo os seus potenciais clientes as
indústrias que utilizem ou promovam o design de moldes
e protótipos, como a indústria gráfica, as escolas (em
particular liceus e universidades técnicas, engenharia
e de design), os gabinetes de design e arquitectura, e o
segmento de marketing e ponto de venda em geral.

“This range is recognized by the quality of the brand
MakerBot, which has sold more than 80,000 worldwide,
and gives access to the community of 3D designers
through Thingivers site, where there are thousands of
models and pieces already set up and ready to use. The
distribution is made from our warehouse in the Paris
region”, says the CEO of Inapa France.
For the time being, the commercialization is made only in
the French market and its potential clients are industries
that use or promote mold design and prototypes, such
as printing companies, schools (particularly secondary
schools and universities technical, engineering and
design), design and architecture firms and the marketing
and point of sale segment.
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Aplicações 3D vão da medicina à moda
Áreas como a medicina, a construção, a engenharia, a
arquitetura, a moda e a indústria em geral são algumas
das que mais beneficiam deste tipo de equipamentos.
Os bons exemplos são mais do que muitos. Nos arredores
de Bristol, junto ao aeroporto de Filton, num laboratório
onde foram construídos os aviões “Concorde” da frota da
Inglaterra, estão a ser impressos, peça a peça, suportes
de aterragem de aviões num complexo material à
base de titânio. Este é, segundo uma reportagem da
revista Economist, o primeiro passo para o que poderá
vir a revolver o mundo da aviação: os investigadores
da EADS Innovation Works – grupo de investigação
e desenvolvimento aeroespacial, que inclui a Airbus –
acreditam que, em pouco tempo, conseguirão imprimir
desta forma toda a asa de uma aeronave.
A medicina é, com toda a certeza, uma das ciências onde
a impressão 3D mais vantagens trará à Humanidade.
Segundo estudos divulgados no jornal Science, já é
possível imprimir células destinadas a desenvolver
tecidos e órgãos para transplantes humanos. Mais dia,
menos dia, imprimir vasos sanguíneos, tecido cardíaco,
cartilagens e ossos não estará assim tão longe do nosso
alcance. Um exemplo interessante na medicina, ainda na
fase de protótipo, foi a impressão de uma orelha artificial,
utilizando para isso células e cartilagem, e que permite
captar ondas de rádio, que, com diferentes sensores, pode
substituir, até com maior qualidade, o som captado pelos
nossos ouvidos.

3D applications ranging from medicine to fashion
Areas such as medicine, construction, engineering,
architecture, fashion and the industry in general are some
of those that most benefit from this type of equipment.
Good examples are more than many. In Bristol
surroundings, near the airport, in a laboratory where
the english “Concorde” aircraft fleet was built, are being
printed, piece by piece, brackets of aircraft landing
made of a complex material based on Titanium. This is,
according to a report of the Economist magazine, the
first to improve the world of aviation: researchers from
the EADS Innovation Works – research and aerospace
development group, including Airbus – believe that in a
short time, they will be able to print in this way the entire
wing of an aircraft.
Medicine is, surely, one of the sciences where 3D printing
will bring more benefits to humanity. According to
studies published in the journal of Science, it is already
possible to print cells to develop tissues and organs for
human transplantation. Sooner or later, print blood
vessels, heart tissue, cartilage and bone will be not so
far from our reach. An interesting example in medicine,
still in prototype stage, was the printing of an artificial
ear, using cells and cartilage, offering the possibility of
capturing radio waves, which, with different sensors can
replace, even with higher quality, the sound picked up by
our ears.
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No caso da moda, as aplicações do 3D já são mais do que
muitas. As passarelas enchem-se de projetos tecnológicos,
que vão dos tecidos ao calçado, passando pelos acessórios
ou vestuário. O designer holandês Joris Peels é um dos
que está a criar peças de joalharia em 3D para mulheres
que gostem de estar sempre na vanguarda da moda.

In fashion, there are many already multiple 3D
applications. The walkways are filled with technological
projects, ranging from textiles to footwear, accessories
and clothing. The Dutch designer Joris Peels is one of
those that is creating jewelry in 3D for women who like to
be in the forefront of fashion.

Também na construção, arquitetura e engenharia os
desenvolvimentos do 3D são essenciais para a evolução
da sociedade. Vários são os arquitetos que acreditam que
é possível, num futuro próximo, montar casas inteiras
rapidamente a partir desta tecnologia, o que será, por
exemplo, uma enorme vantagem no caso de catástrofes
naturais em que seja necessário realojar populações
inteiras.

In construction, architecture and engineering, 3D
developments are essential for evolution of the society.
There are several architects who believe that is possible,
in the near future, to quickly build entire houses with this
technology, which will be, for instance, a huge advantage
in the event of natural disasters that need to resettle
entire populations.

No campo da engenharia, as impressoras estão a obter
maior sucesso nos protótipos para a indústria de
telemóveis. Os produtos finais são mais baratos do que
os originais e servem para testar funcionalidades, botões,
espessuras, funções, entre outros. Como esta tecnologia
começa agora a estar mais acessível, com impressoras
a preços cada vez mais económicos, isto potencia
enormemente o seu desenvolvimento. Além disso, o custo
de um objeto criado a partir de uma impressora destas
pode sair, em alguns casos, muito mais barato do que um
artigo habitualmente disponível no mercado. Há estudos
que apontam que a impressão 3D possa reduzir o preço de
um produto até 75% do seu custo original, além de que a
sua conceção é muito mais rápida.

In field of engineering, printers are being used to create
prototypes for mobile phones industry. Final products
are less expensive than the original ones and serve to
test features, buttons, thickness, functions, among
others. As this technology starts to be more accessible,
with printers with more affordable prices, this maximize
its development. Moreover, the cost of an object created
from a 3D printer, can be, in some cases, much cheaper
than a commonly product available in the market. There
are studies that show that the 3D printing can reduce the
price of a product up to 75% of its original cost, and its
design could be conceived in a faster way.

action
[50º ANIVERSÁRIO INAPA / INAPA 50TH ANNIVERSARY ]

CELEBRAR EM EQUIPA

OS 50 ANOS

CELEBRATE 50 YEARS AS A TEAM
Um pouco por todas as geografias onde está presente,
o Grupo Inapa comemorou com inúmeras iniciativas
o seu meio século de vida.
In all the geographies where the Inapa Group operates, several initiatives
were held to celebrate its half century of existence.

Celebração dos 50 anos pela Inapa Portugal / 50th celebration by Inapa Portugal

magazine

(19)

Inapa Group completed in 2015 its half century of
existence, a date that was highlighted with celebrations
in all the countries where Inapa operates. The company
cannot be compared, 50 years later, with the paper mill
that was founded in 1965 by Joaquim Rasteiro and Vasco
de Quevedo Pessanha. Inapa is now a multinational
company always in constant development and it is fully
prepared to face all the future challenges that lay ahead.

 esta de Verão da Papier Union
F
Papier Union’ summer party

O Grupo Inapa completou em 2015 o seu meio século
de existência, data que foi marcada com celebrações em
todas as geografias onde está presente. A empresa nada
se compara, 50 anos depois, com a fábrica de papel que
foi fundada em 1965 pela mão de Joaquim Rasteiro e
Vasco de Quevedo Pessanha. É hoje uma multinacional
em crescimento e está cada vez mais preparada para
enfrentar os desafios do futuro.
As comemorações foram decorrendo ao longo de todo o
ano, com várias iniciativas lançadas um pouco por todas
as empresas do Grupo. Partilhamos aqui apenas alguns
dos exemplos dos muitos eventos, que decorreram
no âmbito das comemorações do quinquagésimo
aniversário.
Em Portugal, no Forte de S. Julião, perto de Lisboa,
a Inapa Portugal reuniu, em Junho do ano passado,
clientes, fornecedores e parceiros de negócios que
puderam brindar em conjunto com uma invejável vista
sobre o pôr-do-sol no rio Tejo.
Na Alemanha, os festejos decorreram em nove instalações
da Paper Union, numa festa de verão que juntou os mais
de 600 colaboradores daquele país. Um dos momentos
altos foi a apresentação do filme produzido no âmbito
de um projeto interno, o In Motion, que mostrou como a
equipa alemã coloca os valores do Grupo no seu dia-a-dia
profissional.

The celebrations occurred throughout the year with
numerous initiatives launched by several companies of
the Group. We will share a few examples of numerous
events that took place to celebrate the company’s 50th
anniversary.
In Portugal, the event was held in June at the Fort of São
Julião da Barra near Lisbon. It was the place chosen by
Inapa Portugal to celebrate the occasion with customers,
suppliers and business partners, toasting together to the
success of all, benefiting from an overwhelming view of a
sunset over the Tagus River.
In Germany, the festivities took place in nine Paper
Union facilities. A summer party joined more than 600
employees of this country. One of the highlights of the
events was the presentation of the film “In Motion”
produced as an internal Group project, which showed
how the German team put the Group values into action
in their daily professional life.
In what Inapa France concerns, the bet was for ten
solidary initiatives, developed in the social,
environmental and educational areas, having been
donated paper and office products for non-governmental
organizations.
Inapa Switzerland took advantage of their own
anniversary and celebrated both occasions, the Group
50th anniversary and theirs, at the same time.

Inapa Packaging (Alemanha) / Inapa Packaging (Germany)

Na Inapa França, a aposta foi para as dez iniciativas
de caráter solidário desenvolvidas nas áreas social,
ambiental e educação, em que se doou papel e material de
escritório para organizações não-governamentais nestas
áreas.
Na Suíça, as celebrações foram dois em um: a empresa
local comemorou também o seu próprio aniversário,
juntando-se aos festejos dos 50 anos do Grupo.
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[PROJETO GLOBAL / GLOBAL PROJECT]

IN MOTION:

UMA EQUIPA EM AÇÃO
IN MOTION: A TEAM IN ACTION
A realização de vídeos internos no projeto In Motion pretendeu
aproximar a empresa aos seus clientes e mostrar aos colegas
de todas as geografias a forma como cada equipa põe
em prática os valores do Grupo.
The videos made internally concerning the In Motion project, proposed to bring the
company closer to its customers and to show colleagues from all geographies
how each team puts into practice the Group’s values.

Alemanha / Germany Papier Union
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Inapa França / Inapa France

O projeto In Motion, lançado o ano passado no decorrer
dos festejos dos 50 anos da Inapa, foi a primeira iniciativa
de marketing que foi verdadeiramente transversal a
todos os países onde o Grupo está presente. Cerca de
13 mil clientes receberam um vídeo personalizado que
foi realizado no âmbito deste projeto inovador.
O desafio lançado a toda a equipa foi o de criar um
vídeo que refletisse os valores da multinacional de
origem portuguesa. A ideia era materializar esses pilares
institucionais em ações concretas e para o fazer cada
equipa criou um guião onde a imaginação não faltou.
Músicos a tocar nos armazéns, corridas de empilhadores
ou vestidos de papel foram algumas das ideias que foram
surgindo um pouco por todas as empresas do Grupo. A
criatividade e o pensar “fora da caixa” foram dois dos
valores da cultura Inapa em destaque.
Primeiro surgiram as ideias, depois foi necessário
concretizá-las. Entre abril e maio do ano passado, e
depois de uma fase de ensaios, em que todos os aspetos
técnicos e logísticos foram acautelados, a equipa de
filmagens visitou cada um dos países envolvidos para
gravar os vídeos propostos.
Como resultado deste desafio, cada empresa participante
realizou três vídeos distintos: um com a equipa local,
com uma duração aproximada de 3 a 4 minutos; outro
global que resulta de uma compilação dos melhores
momentos, com 4 minutos de duração; e finalmente
uma versão especial de 30 segundos para enviar de
forma personalizada aos clientes Inapa. Esta última
surpreendeu todos os clientes do Grupo de forma muito
positiva, pois os próprios eram fotógrafos no vídeo,
tendo alguns deles chegado mesmo a publicar o vídeo na
sua intranet.

IN MOTION
VÍDEO PARA CLIENTES
VÍDEO FOR CLIENTS
bit.ly/1RzRvWU
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The In Motion project, launched last year during the
celebrations of Inapa’s 50 years, was the first marketing
initiative that was truly transversal to all countries where
the Group is present. About 13 thousand customers
received a personalized video that was made in the
context of this innovative project. The challenge to the
entire team was to make a video reflecting the values of
the multinational company of Portuguese origin. The
idea was to materialize these institutional pillars into
concrete actions. For this purpose, each team created a
script where there was no lack of imagination.
Musicians performing in warehouses, forklift races or
paper dresses were some of the ideas that popped up.
Creativity and thinking “outside the box” were two of
Inapa cultural values that were highlighted.
First came the ideas, then it was necessary to put them
into practice. Between April and May 2015, after a phase
of rehearsals in which all technical and logistical aspects
were safeguarded, the film crew visited each one of the
countries involved, to finally make the videos.
In this project, each participant company made three
different videos: one with the local team with an
approximate duration of 3 to 4 minutes, a global one
resulting from a gathering of the best moments with
4 minutes long and the last one, a special version of
30 seconds to send as a personalized video for Inapa
customers. The latter surprised all the Group’s customers
in a very positive way, with some of them even publishing
the video on their intranet.

Inapa França / Inapa France

Inapa Espanha / Inapa Spain

Todas as equipas colaboraram com grande entusiasmo na
realização deste vídeo que teve como objetivo principal
mostrar a forma como cada equipa aplica os valores do
Grupo no seu dia-a-dia de trabalho. A produção deste
vídeo foi também uma excelente oportunidade para
reforçar o relacionamento entre colegas e igualmente
entre a empresa e os seus clientes, mostrando-lhes
como são especiais e únicos para o Grupo. Isto ajudou,
simultaneamente, a realçar características que a empresa
muito aprecia: a qualidade, a fiabilidade e a rapidez do
serviço prestado.
Reforçar os laços do Grupo
As estrelas destes vídeos foram os trabalhadores da Inapa,
que são aqueles que trabalham diariamente para melhorar
os serviços oferecidos. Estes atores improvisados foram
decisivos para o sucesso de toda a iniciativa.
O reconhecimento do seu trabalho fez-se sentir ao serem
atribuídos prémios pelo esforço de cada uma das equipas
participantes, distinguindo cada um dos valores que
representava. Para esta iniciativa foram tidos em linha
de conta valores como: o respeito pelo compromisso;
a contribuição para uma sociedade e para um ambiente

Belux

All teams collaborated with great enthusiasm in the
production of this video, which intended to show how
each team applies the Group’s values in their day-to-day
work. The production of this video was also an excellent
opportunity to strengthen the relationship between
colleagues and between the company and its customers,
showing them how they are special and unique to the
Group.
This action also helped to highlight the characteristics
that the company appreciate most: quality, reliability and
speed of service.
Strengthen the Group’s bonds
The stars of these videos were Inapa’s employees, the ones
who work on a daily basis to improve all the services.
These improvised actors were decisive for the success of
the whole initiative.

Inapa Turca / Korda

IN MOTION
VÍDEO DOS MELHORES MOMENTOS
BEST MOMENTS VIDEO
http://bit.ly/1Up2Rk9
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Their work was recognized through the attribution of
prizes rewarding the effort of each of the participating
teams, distinguishing each team by the values
represented.
Inapa Suiça / Inapa Switzerland

melhor; aprender diariamente com os clientes,
fornecedores e prestadores de serviços; a disponibilidade
total: (o relacionamento com o cliente vai além da venda);
e a capacidade de execução em conjugação com um forte
espirito de equipa.
As empresas Korda, Inapa Benelux, Inapa Espanha,
Inapa França, Inapa Packaging, Inapa Portugal Inapa
Schaweiz e Paper Union, foram todas distinguidas numa
área. Cada equipa contou uma interessante história
sobre a forma como fazem a diferença no quotidiano dos
seus clientes.
Na Turquia, na Bélgica, no Luxemburgo, na Espanha, na
França, na Suíça, na Alemanha e em Portugal, todas as
equipas falaram a mesma língua: a dos valores do Grupo
Inapa. Este projeto serviu assim para reforçar laços de
coesão entre todas as equipas das diferentes geografias,
mostrando que o Grupo tem uma equipa forte e unida
em prol de um objetivo comum: uma só Inapa.

This initiative recognized several values such as: respect
for commitment; contribution to a better society
and a better environment; to learn every day with
our customers, suppliers and service providers; total
availability (the relationship with the client goes beyond
the sale); and finally, the execution capacity together
with a strong team spirit.
The companies Korda, Inapa Benelux, Inapa Spain, Inapa
France, Inapa Packaging, Inapa Portugal Inapa Schaweiz
and Papier Union, have all been distinguished in one
value. Each team told an interesting story on how to
make a difference in their customer’s daily routine.
In Turkey, Belgium, Luxembourg, Spain, France,
Switzerland, Germany and Portugal, all teams spoke the
same language: the values of Inapa Group. This project
served also to strengthen the ties between the teams
from the different geographies, showing that the Group
has a strong and united team towards a common goal:
one Inapa.

Alemanha Packaging / Germany Packaging

Inapa Portugal
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[ENTREVISTA EXCLUSIVA / EXCLUSIVE INTERVIEW]

A UNIÃO FAZ

A FORÇA
UNION IS STRENGHT

Antonio Martin Coello, CEO da Aries Innovación Grafica
lidera um projeto de união de sete empresas que partilham
o mesmo centro de produção, uma solução inovadora,
para fazer face à crise na indústria gráfica.
Antonio Martin Coello, CEO of Aries Innovación Grafica, leads the project UniON,
a coalition of forces of seven companies that use a common production centre,
an innovative solution to cope with the crisis in the printing industry.

CEOs das empresas / CEOs of the companies

magazine

Quando foi fundada a Gráficas Aries e como
descreve a evolução do vosso negócio até hoje?
A Aries Innovación Gráfica nasceu em Madrid em 1974,
com o nome de Gráficas Aries. O que nos carateriza
é a nossa história de mais de quatro décadas e como
tivémos a capacidade de nos reinventarmos e de nos
adaptarmos a um ambiente em constante mutação,
tranformando as adversidades em vantagens e as
ameaças em oportunidades. Desde as nossas primeiras
instalações, no bairro madrileno de Carabanchel, até
aos atuais 3.500 metros quadrados em Pinto, com uma
equipa de 80 pessoas, a nossa história foi marcada por
alguns momentos cruciais. O primeiro passo importante
foi a mudança para novas instalações, em 1980,
onde investimos em máquinas a quatro cores. Outro
momento chave foi a fusão, em 1996, com a Gráfica
Alfil, ano em que comprámos uma máquina Komori.
No ano 2000 adquirimos os terrenos onde estamos
atualmente e a partir daí a empresa foi crescendo,
até que, em 2005, fundámos a agência de publicidade
Alfil Comunicación, que oferece serviços multicanais,
crossmedia e costumer experience. Em 2007 comprámos
a primeira máquina Komori a 8 Cores e recentemente
adquirimos a segunda. A aquisição desta última tem a
ver com o grande crescimento da empresa e com a maior
rapidez de resposta ao mercado, com prazos de entrega
mais ajustados. Atualmente oferecemos uma solução
integrada de marketing, desde o início até ao fim do
projeto.
Quem são os vossos principais clientes e qual
é a vossa estratégia para manter uma relação
duradoura com eles?
Começámos por ampliar a nossa oferta de serviços,
sobretudo na área de acabamentos, onde estamos a
incluir novas máquinas no sentido de personalizar a linha
e dar maior valor acrescentado ao cliente, ajudando-o
a atrair também mais negócio. E, claro, sem esquecer
a qualidade do serviço, mediante o acompanhamento
e monitorização das necessidades, para conseguirmos
desta forma que a sua experiência seja mais satisfatória.
Durante os últimos anos, o setor gráfico sofreu
com a crise económica. O que fez a empresa para
reverter esta situação?
No ano de 2005, iniciámos um processo de evolução, que
passou por um novo conceito de empresa: a de um grupo
de comunicação. Este processo iniciou-se com a criação
da Alfil Comunicación, agência estratégica criativa com
experiência online e offline, que integrou profissionais
com experiência consolidada e know-how em marketing
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When it was founded and how do you describe the
evolution of your business today?
Aries Innovación Grafica was born in Madrid in 1974,
with the name Gráficas Aries. What characterizes us is
our history of more than four decades and our ability to
reinvent ourselves and to adapt to a constantly changing
environment, which lead us to transform adversities
into advantages and threats in opportunities. Since
our first installations, in the Madrid neighborhood of
Carabanchel, to the current 3,500 square meters in Pinto
with a team 80 people, our history has been marked by
some crucial moments.
The first important step was the move to new buildings
in 1980, where we have invested in four-color printing
machines. Other key moment was the merge in 1996 with
Gráfica Alfil. In this year, we bought one Komori machine.
In 2000, we acquired the land where we currently are,
and since then, the company has been growing. In 2005,
we founded the advertising agency Alfil Comunicación
that provides multiservice, crossmedia and costumer
experience. In 2007, we bought the first eight colours
komori machine. Recently, we bought the second one,
due to the great growth of our company, and to faster
respond the market, with delivery times more adjusted
to clients’ needs. We offer now an Integrated Marketing
Solution, from the beginning to the end of the project.
Who are your main customers and what is your
strategy to maintain a long relationship with
them?
First, we started by expanding our service, especially in
the finishing process where we use now new machines in
order to customize the line and offer greater value to the
customer, helping him to attract more business. And, of
course, the quality of our service, which we constantly
supervise to promote a better experience.

CEOs das empresas / CEOs of the companies
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e comunicação. Com o desenvolvimento da internet,
que todos viram como um inimigo, nós preferimos ver
como um aliado, oferecendo serviços em crossmedia, web
design, campanhas multicanais e costumer experience.
Escolheram associar-se a outras gráficas para
sobreviver. Como o fizeram e como tem corrido
essa experiência?
Tendo em conta a difícil situação que o setor gráfico
atravessava em 2010, decidimos pôr em marcha um novo
projeto empresarial, o Projeto UniÓN, com o objetivo
de unir forças, para as empresas do setor continuarem
a crescer, salvando-se postos de trabalho e evoluindo-se
para uma integração tecnológica do setor. Este projeto
baseia-se na criação de laços de confiança, na reintegração
do capital humano e na criação de sinergias. É um
modelo empresarial de integração estratégica, e não de
absorção, de forma a otimizar-se processos e recursos,
fazendo com que todas as empresas operem com maior
fluidez e oferecendo ao mercado serviços com maior
valor acrescentado.
São sete as empresas que fazem parte do Projecto
UniÓN. Todas partilham o mesmo centro de produção na
Aries Innovación Gráfica, mas mantêm a sua identidade
e carteira de clientes. Todas dispõem do suporte da
Aries, o que facilita bastante o processo produtivo,
permitindo-lhes oferecer aos seus clientes serviços
mais completos. Desde o desenho de um catálogo a
uma campanha crossmedia ou de marketing multicanal,
com recurso a designers, redatores, fotógrafos, com
pré-impressão, impressão 70x100, pequenos formatos,
com toda a parte de encadernação e acabamentos.
Isto permite que a maioria dos trabalhos comecem
e terminem nas nossas instalações, ganhando-se
assim tempo, reduzindo-se custos e aumentando-se
a qualidade. É precisamente assim que olhamos para o
futuro das artes gráficas: como um amanhã colaborativo,
que aposta na inovação.

Centro de produção / Production center

In recent years, the printing industry has been
impacted by the economic crisis. What did you
do to reverse this situation?
In 2005, we began an evolution proccess, which passed
through a new company’s concept: a communication
group. This process began with the creation of Alfil
Comunicación, creative strategic agency with online and
offline experience, which integrated professional with
consolidated experience and know-how in marketing and
communication. When everyone saw the development of
internet as an enemy, we saw it as an ally, offering services
in crossmedia, webdesign, multi-channel campaigns and
costumer experience.
You have chosen to associate with other printing
companies to survive. How did you do it and how
is it going?
Taking into consideration the difficult situation of the
printing industry in 2010, we decided to launch a new
business project, Proyecto UniÓN, with the purpose
of combining forces, for the companies of the sector
continue to grow, saving jobs and integrating technology.
This project is based on creating bonds of trust, in the
reintegration of human capital and in the creation of
synergies. It is a business model of strategic integration,
and not absorption, in order to optimize processes, and
resources, so that all the companies operate with greater
flexibility and offering services with higher value to the
market.
There are seven companies that are part of Proyecto
Unión. They all share the same production center in
Aries Innovación Grafica, but they maintain their
identity and customer data base. They have the support
of Aries, which facilitates the production process,
enabling the companies to offer completed services
to their customers. From a catalogue to a crossmedia
campaign or multichannel marketing, by recurring to
designers, copywriters, photographers with prepress,
printing 70x100, small formats with any part of binding
and finishing. This allows that the majority of the work
begins and ends at our facilities, gaining time, reducing
costs and increasing the quality of the service. This is
precisely how we look at the future of graphic arts: as
a collaborative tomorrow which relies upon innovation.
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Centro de produção / Production center

A empresa escolheu o caminho da inovação para se
distinguir da sua concorrência. Como materializam
esta inovação?
Um dos aspetos inovadores da nossa oferta de serviços é
a plataforma de gestão ecomwork, pensada para aquelas
empresas deslocalizadas geograficamente e que podem
assim gerir de uma forma mais racional e direta as suas
necessidades de comunicações gráficas. Cada empresa
dispõe de um ecommerce a que todas as delegações
podem aceder e realizar os seus pedidos com base nos
desenhos aprovados pela central. A Aries cobre todo o
processo até mesmo o armazenamento e a distribuição.
Esta plataforma, totalmente automatizada é bastante
interessante para diretores de marketing de grandes
empresas porque oferece uma redução de custos e um
controlo absoluto do seu uso, por estatísticas e relatórios.
A capacidade de adaptação a diferentes ambientes, a
proximidade dos clientes e as suas necessidades são
os pilares sobre os quais assentam a nossa política de
desenvolvimento do negócio.
Quando se tornaram parceiros do Grupo Inapa?
E como as soluções da empresa vos ajudaram
a crescer?
Estamos a trabalhar com a Inapa há mais de 10 anos e as
vantagens que a empresa oferece são os seus bons preços
e serviços.
O que espera para o futuro da vossa empresa?
Por um lado, é necessário proceder a um reajustamento da
capacidade produtiva às reais necessidades do mercado, e
por outro, temos de continuar a adaptar os nossos serviços
a um novo tipo de cliente que pede muito mais do que
uma simples impressão. Só assim se consegue um setor
forte e competitivo. Estamos no mundo da comunicação
onde o produto impresso é importante, embora não seja
o único para comunicar. E é aqui que a personalização
tem um papel fundamental para trazer valor ao produto
impresso.
Para mais informações visite:
www.aries.es
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The company has chosen the path of innovation
to differentiate from competition. How did you
materialize this innovation?
One of the innovative aspects of our service is the
“ecomwork” platform, designed for those businesses
geographically relocated, enabling them to manage their
graphic communications needs in a rational and direct
way. Each company has an ecommerce solution where
all delegations can access and perform their applications
based on plans approved by the holding. Aries covers
the entire process even storage and distribution. This
platform is fully automated and very interesting for
marketing directors of big companies because it offers a
cost reduction and absolute control of its use, providing
statistics and reports. The ability to adapt to different
environments, the proximity to our customers and their
needs are the pillars of our business development policy.
When did you become a partner of the Inapa
Group? The Inapa’ solutions have helped your
business to grow?
We are working with Inapa for more than 10 years and
the benefits that the company offers us are its good prices
and services.
What do you expect for the future of your
company?
On one hand, it is necessary to readjust the production
capacity to the real needs of the market, and on the other,
we must continue to adapt our services to a new type of
client demands that go far beyond a simple print. This is
the only way to have a strong and competitive industry.
We are in the communication world where the printed
product is important, although is not the only one. And
it is here that personalization has an important role to
bring value to the printed product.
For more information please visit:
www.aries.es

Centro de produção / Production center
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[WEBSITE]

UM NOVO CANAL

VIRADO PARA O FUTURO
A NEW CHANNEL FUTURE-ORIENTED
O novo website da Inapa pretende chegar mais perto do seu
público-alvo tornando-se mais intuitivo e dinâmico, adaptando-se
automaticamente ao dispositivo através do qual se está a aceder.
The new website of Inapa intends to be closer to its stakeholders becoming more intuitive
and dynamic, adjusting automatically to the device which is accessing.
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WWW.IN APA.CO M
A Inapa IPG aproveitou a comemoração dos 50 anos do
Grupo para lançar online um novo website institucional
(www.inapa.com), que refletisse melhor o seu
posicionamento e mentalidade moderna. O grupo
reconheceu as necessidades de estar atualizado com as
melhores práticas no que diz respeito às plataformas de
contato online com os stakeholders, proporcionando uma
melhor experiência de navegação a todos os visitantes.
Consciente de que os novos interfaces tecnológicos são
cada vez mais uma realidade – em 2014 os utilizadores
de internet em dispositivos móveis ultrapassaram, pela
primeira vez, os utilizadores de desktop –, a empresa
desenvolveu um site web-responsive. Ou seja, o mesmo
reconhece o dispositivo pelo qual se está a fazer a
consulta e apresenta a informação adaptada ao tipo
de ecrã utilizado, seja telemóvel, tablet ou computador
pessoal. Num mundo em que os smartphones são um dos
principais meios de acesso à internet é fundamental que a
empresa proporcione uma boa experiência de navegação
nestes dispositivos.
Informação mais atualizada
Com esta nova reformulação é agora possível atualizar
com maior celeridade o mosaico de destaques que a Inapa
disponibiliza online aos seus stakeholders.
No novo website, existem agora cinco separadores
centrais que destacam diferentes tipos de informação:
(1) Grupo Inapa, onde se encontra a história do Grupo,
a sua missão e valores, bem como a sua política de
sustentabilidade; (2) Áreas de Negócio, em que se definem
as áreas de atuação da empresa; (3) Investidores, que
disponibiliza informação bolsista, o relatório de contas
do Grupo, o calendário financeiro e as comunicações ao
mercado, entre outras informações; (4) Media, onde se
disponibiliza uma galeria de fotografias, o manual da
marca, a revista do Grupo, o Inapa corporate sound e as
notícias mais recentes sobre a empresa; por último, o
separador das (5) Carreiras, que permite uma interação
com os possíveis interessados em trabalhar no Grupo,
com o acesso facilitado a formulários de candidatura.
Esta nova plataforma proporciona, desta forma,
uma experiência útil e simples para todos os nossos
stakeholders: colaboradores, investidores, clientes,
fornecedores, parceiros e jornalistas.

(29)

In the year it was celebrating its 50th anniversary launch
a new corporate website (www.inapa.com), reflecting a
better positioning and a modern mentality. The group
decided to update its online platform, accordingly the
online best practices with stakeholders, providing a better
browsing experience to all visitors.
Aware that the new technological interfaces has
increasingly become a reality – in 2014, internet users on
mobile devices exceeded, by the first time, desktop users –
the company developed a site web-responsive. That means,
it recognizes the device from which someone is doing a
query and displays the information adjusted to the screen
resolution of the device, either it is a smartphone, a tablet
or a computer. In a world where smartphones are one of
the main devices to access to internet, it is fundamental
that the company provides a good mobile experience
while browsing on the website.
Updated information
With this new website’s redesign, it is now possible to
quickly update Inapa’s news, making them available
online for stakeholders.
On the new website, there are now five tabs that
highlight different types of information: (1) Inapa Group:
information about the history of the Group, its mission
and values, as well as its sustainability policy, among
others; (2) Business Areas: information about the three
business areas of the company; (3) Investors: information
about stock market, group financial reports, financial
calendar and communications to the market, among
other information; (4) Media: which provides a photo
gallery, brand guidelines, the Group’s magazine, Inapa’s
corporate sound and the latest news about the company;
and last but not the least, the tab (5) Careers: easy access
to application forms to whom might be interested in
working in the Group.
This new website provides thus a useful and simple
experience for all our stakeholders: employees, investors,
customers, suppliers, partners and media.

house
[À CONVERSA COM... / TALK WITH...]

JUNTOS

SOMOS MAIS FORTES
TOGETHER WE ARE STRONGER
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Thierry de Matos, 40 anos, gerente comercial da Semaq, empresa
do Grupo Inapa em França, dedicada às embalagens há quase 20.
Refere que aprendeu no desporto a trabalhar em equipa e a nunca
perder o espirito de competição. Tem a regra de gerir diariamente
as prioridades que mais convém ao grupo Inapa.
Thierry de Matos, 40 years old, commercial manager of Semaq, company of Inapa Group
in France dedicated to packaging for almost 20 years. Thierry told us that he has learned
from sports to work as a team and to never lose the competition spirit. He has the rule
to manage daily the priorities that better suits to the Group.

THIERRY DE MATOS
• GERENTE COMERCIAL DA SEMAQ
• 40 ANOS
• NASCIDO EM ARÈS EM FRANÇA
• CASADO
• 2 FILHOS: 14 E 11 ANOS
• FORMAÇÃO ACADÉMICA
EM MARKETING COMERCIAL

Quais os estudos que seguiu e porquê esse caminho?
Tinha 22 quando completei o meu diploma profissional em
Comércio, curso que durou dois anos. Completei os estudos
já a trabalhar na Semaq e foi esta opção que me permitiu
concluir a formação, pois os primeiros salários serviram
para me apoiar financeiramente, já que tive de sair de casa
dos meus pais e instalar-me em Bordéus.
O que desejava ser em criança? Cumpriu esse sonho?
O meu sonho de infância era ser um grande atleta, porque
eu gosto bastante de desporto. Mas acabei por não seguir
esse caminho. E agora não me arrependo disso porque
tenho uma família linda e um trabalho que gosto e onde me
sinto bem, e isto é o mais importante de tudo. O trabalho
também é competitivo o suficiente no sentido de obter
novos clientes e mantê-los na nossa empresa.

THIERRY DE MATOS
• COMMERCIAL MANAGER OF SEMAQ
• 40 YEARS OLD
• BORN IN ARES IN FRANCE
• MARRIED
• 2 CHILDREN: 14 AND 11 YEARS OLD
• EDUCATION IN SALES
& MARKETING

What did you study and why did you decide that path?
I was 22 years old when I finished my professional diploma in
Sales, course that lasted two years. I finished my studies while
I was working in Semaq. My first salaries helped to conclude
my studies and supported me financially, as I had to leave the
house of my parents and go to Bordeaux.
What did you want to be when you were a child? Did
you accomplish that dream?
My childhood dream was to be a great athlete, because I
really like sports. But I ended up to not follow this way.
And now I do not regret it, because I have a beautiful
family and a job that I like and where I feel good, and that’s
the most important. The work is also quite competitive as
it challenges me to get new customers and keep them in
our company.
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Porque é que escolheu trabalhar no negócio
da embalagem?
Eu vim parar ao mundo das embalagens por mero acaso,
mas hoje estou muito feliz nesta área. É um sector em
constante transformação. A embalagem é cada vez mais
importante na venda de um produto e isso permite-me
conhecer várias realidades empresariais.
Correr na floresta / Running in the forest

Já trabalhava na empresa quando o Grupo Inapa
a adquiriu? Como se deu a sua adaptação ao novo
Grupo?
Eu trabalho na SEMAQ há cerca de 19 anos, e por isso
acompanhei todo o processo de aquisição pela INAPA. Penso
que a adaptação correu muito bem. Foi feita com cuidado
e inteligência para tranquilizar e motivar os colaboradores.
Para nós, não houve grandes mudanças, a não ser que
podemos beneficiar da experiência de um grande Grupo, o
que nos deu mais confiança e responsabilidade para chegar
mais longe.
Conte-nos de que forma a Semaq ajuda a superar
as necessidades dos clientes?
A Semaq tem conhecimento do mercado e do produto,
e tem por isso, uma função consultiva que nos permite
marcar a diferença face à concorrência. E, para além disso,
a nossa linha de embalagens é bastante vasta, permitindo
que os clientes encontrem quase todas as soluções para as
suas necessidades.
Como é a sua agenda no seu dia-a-dia de trabalho?
Eu tento gerir o negócio com base nas prioridades pois
este é o caminho mais benéfico para a empresa. Cada
chamada telefónica, cada e-mail e cada visita a clientes
tem como objetivo trazer mais para a Semaq. Para tornar o
trabalho mais produtivo, faço diariamente uma prospeção
de clientes, através da Internet ou visitando lojas. Procuro
ser tão eficiente quanto possível, transmitir e partilhar
com a minha equipa a motivação necessária para seguir
em frente. Procuro observar o mercado para encontrar o
produto que se vai vender amanhã.

Mulher e filhos / Wife and children

Why did you choose to work in the packaging
business?
I entered in the packaging world by accident, but today I am
very happy in this area. It is a sector in constant transformation. Packaging is becoming more and more important for
product sales, which allows me to meet different business realities.
Did you work in Semaq when the Inapa Group
acquired it? How was your adaptation to the new
Group?
I work at SEMAQ for about 19 years, so I followed the
whole process of acquisition by INAPA.
I think the integration went very well. It was made
carefully and with intelligence to reassure and motivate the
employees. For us, there were no major changes, other than
the benefit from the experience of a big group, which gave
us more confidence and responsibility to get further.
Tell us how does Semaq help customers
to overcome their business needs?
Semaq has the knowledge of the market and of the product
and has, therefore, an advisory function that allows us to
make the difference, in comparison to our competitors. In
addiction to this, our packaging range is quite wide, which
allows our customers to find almost all solutions for their
needs.
What does your agenda look like in your
day-to-day work?
I try to organize my agenda based on the business priorities,
which is the most beneficial way for the company. Each
telephone call, every email and every visit to clients has the
purpose to bring more business to Semaq. To make my job
more productive, I daily do customers’ prospection browsing
through the Internet or visiting shops. I try to be efficient
as much as possible to transmit and share with my team
the motivation needed to go further. I try to be aware of the
market trends to find the product that will sell tomorrow.
How does the sales department work?
At our department, we are four, including me and three
sales assistants. I like to work as a team, as in sports:
together, we are stronger. We always support each other
and exchange views, which permits to have a more
comprehensive and complete vision of the business.
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Como funciona o departamento comercial?
O nosso departamento tem quatro comerciais, eu e três
assistentes de vendas. Gosto de trabalhar em equipa, pois
funciona como no desporto: juntos somos mais fortes.
Podemos sempre apoiar-nos e trocar pontos de vista, o que
permite ter uma visão mais ampla e completa.
Tem algum lema que o inspire diariamente a
alcançar melhores resultados?
O meu lema diário passa por ser sério, sem me levar a sério,
e trabalhar, trabalhar para o dia de amanhã.
Como consegue conciliar o seu trabalho com a sua
vida familiar?
Bem, isso requer organização, mas eu e a minha mulher
fazemos uma boa equipa. Para mim há um tempo dedicado
ao trabalho e outro tempo em que estou a 100% com
a minha família. Esta é a minha forma de equilíbrio e
que me permite estar bem quer na vida pessoal quer na
profissional.
Com um trabalho tão exigente, como é que
recarrega as suas baterias? O que é faz no seu
tempo livre e porquê?
Costumo correr e sou treinador de futebol juvenil. Mas é
nos momentos em que estou com a família e os amigos que
recarrego as baterias. Adoro passear na floresta e junto ao
mar porque me ajuda a relaxar.
Dos hobbies que tem, que aprendizagem retira?
Do desporto retiro a mais importante de todas: nunca
perder o espírito de competição. E sobretudo saber perder
e continuar a fazer o melhor para alcançar o sucesso.
Quais as metas que ainda gostaria de alcançar na
Semaq?
Desejo encontrar novos mercados, novos clientes e
fornecedores. Também gostaria de criar dentro da empresa
uma área de bem-estar, promovendo uma atmosfera
positiva e de intercâmbios. Somos mais fortes se seguirmos
todos na mesma direção e com o mesmo objetivo.
Quais são os seus desejos futuros para o Grupo
Inapa?
Penso que temos de antecipar a evolução do mercado e ter
uma visão mais à frente. Há que replicar o que funciona
bem em cada país e teremos de continuar a estar atentos
às realidades no terreno e criar maior motivação e sucesso.
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Do you have a motto that daily inspire you
to achieve better results?
My daily motto is being serious, without taking me
seriously, and work, work for tomorrow.
How do you balance your work with your familiar
life?
Well, it requires organization. But my wife and me, make a
good team. For me, there is a time for working and a time
to be 100% dedicated to my family. It’s this life balance that
helps me to be well, personally and professionally.
With a job so demanding, how do you recharge
your batteries? What do you do in your free time
and why?
I run and I am also a youth soccer coach. But it is when
I am with family and friends that I recharge my batteries.
I love walking through the forest and by the sea. It helps
me to relax.
From the hobbies you have, what have you learned?
I’ve learned the most important lessons of all: never lose
the competition’ spirit. And above all, I learn to lose and
continue to do my best to achieve success.
What are the goals that you still would like
to achieve at Semaq?
I wish to find new markets, new customers and suppliers.
I would like to create a wellness area at the company to promote
a positive atmosphere and exchanges. We are stronger if we all
go in the same direction with a common goal.
What are your wishes for the Inapa’s Group future?
I think we have to anticipate the market developments with
an innovative view. We must replicate what works well in each
country to others. And we should also be aware of the market
trends and generate motivation and success across the Group.

Caminhar junto ao mar, umas das coisas que Thierry faz para
relaxar do seu dia-dia de trabalho / Walking by the sea. It’s
one of the things Thierry does to relax of his daily work
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[PRÉMIOS / AWARDS]

INAPA GALARDOADA

INTERNACIONALMENTE
INAPA AWARDED INTERNATIONALLY
Foram quatro os prémios concedidos por conceituadas
entidades económicas e financeiras, que distinguem o Grupo
Inapa pelo seu processo de internacionalização, modelo
de gestão corporativo, liderança e inovação.
Inapa was distinguished with four awards by prestigious economic and
financial institutions, by its process of internationalization, corporate governance,
leadership and innovation.
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O ano de 2015 foi um ano de reconhecimento para o Grupo
Inapa. Foram quatro as distinções atribuídas à empresa,
três por publicações de prestígio internacional na área dos
negócios e finanças e que lhe deram o destaque de Melhor
Distribuidor Europeu de Papel, Empresa de Embalagem
Mais Inovadora e Empresa com Melhor Modelo de
Governo Corporativo em Portugal, e um concedido pelo
INDEG ISCTE-IUL, conceituado instituto nacional, como
a Empresa Portuguesa Mais Internacionalizada.

The year of 2015 was a year of recognition for Inapa
Group. Four prizes were awarded to the company, three
by prestigious international publications in the area of
business and finance, which were the Best European Paper
Merchant, the Most Innovative Packaging Company
in Europe and the Company with Best Corporate
Governance Model in Portugal, and another one granted
by INDEG ISCTE-IUL, renowned national institute, as
the Most Internationalized Portuguese Company.

Diogo Rezende, CEO do Grupo Inapa, sente-se honrado
com estes galardões, já que todo o esforço merece
recompensa. “É com grande satisfação que vemos a nossa
empresa, com cinco décadas de história, ser distinguida com
estes prémios. Estou muito orgulhoso de ver que o excelente
trabalho que os 1.400 colaboradores do Grupo têm vindo
a desenvolver é reconhecido a nível internacional. Este
reconhecimento dá-nos um incentivo extra para, no futuro,
continuarmos com um bom desempenho nas nossas tarefas
diárias”, diz a propósito.

Diogo Rezende, CEO of Inapa Group, feels honored with
these awards, as every effort deserves to be rewarded.
“It is with great satisfaction that we see our company,
with five decades of history, to be distinguished with
these awards. I am very proud to see that the excellent
work that the 1,400 employees of the Group have been
developing is recognized internationally. This recognition
gives us an extra incentive to continue, in the future, this
excellent performance in our daily tasks”.

Melhor distribuidor Europeu de Papel
O Destaque de Melhor Distribuidor Europeu de Papel
e Excelência na Satisfação do Cliente foi atribuído pelo
European Corporate Excellence Awards 2015, um prémio
criado pela prestigiada revista de negócios, Corporate
Vision. Esta revista mensal, dedicada a todos os aspetos
da vida das empresas, escolhe os vencedores através de
votos recolhidos junto de um painel de especialistas,
investigadores e partners na área industrial. Cada
nomeado é escrutinado com o mesmo cuidado durante os
12 meses do ano e segundo os seus compromissos perante
a inovação, os seus métodos e até pela concorrência. A
empresa portuguesa foi reconhecida pelo seu know-how,
pelos seus resultados e pela sua excelência do serviço ao
cliente.

Best European Paper Merchant
The highlight for the Best European Paper Merchant
and Excellence in Customer Satisfaction, was assigned
by the European Corporate Excellence Awards 2015, an
award promoted by the prestigious business magazine,
Corporate Vision. This monthly magazine dedicated to
all aspects of corporate life, chooses the winners by votes
collected from a panel of experts, researchers and partners
in the industrial area. Each nominee is scrutinized with
a special attention during all the 12 months of the year,
in accordance to their commitment to innovation, their
methods and even by the competition. The Portuguese
company was recognized for the know-how, results and
for the excellence in customer service.
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Most Innovative Packaging Company in Europe
Capital Finance International is an economic and financial
publication that every year promotes an award in order to
find organizations that contribute in a significant way to
the convergence of economies and bring added value to
stakeholders. The Capital Finance International Awards
program seeks to identify best practices and rewards
excellence in matters that inspire other businesses
to improve their own performances. In 2015, Inapa
Packaging, a company of the Inapa Group dedicated to
the packaging industry, has been chosen to be rewarded
as The Most Innovative Packaging Company in Europe.

Empresa de Embalagem mais Inovadora na Europa
A Capital Finance Internacional é uma publicação
económica e financeira que todos os anos lança um prémio
no intuito de encontrar organizações que contribuam
significativamente para a convergência das economias
e que traga mais-valias aos stakeholders. O programa
Capital Finance International Awards procura identificar
as melhores práticas e recompensar a excelência em
matérias que inspirem os outros negócios a melhorar as
suas próprias performances. Em 2015, escolheu premiar
a Inapa Packaging, empresa do Grupo Inapa dedicada ao
sector das embalagens, como Empresa de Embalagem
Mais Inovadora na Europa. A distinção deve-se ao facto
de esta apresentar excelência e inovação nas soluções que
apresenta.
Company with Best Corporate Governance Model
Furthermore, Inapa was distinguished as the Company
with Best Corporate Governance Model in Portugal, by
the European Global Banking & Finance Awards 2015,
prize awarded by Global Banking & Finance Review,
a leading magazine, both on Internet and on paper,
published in 200 countries and with 200 million annual
page views.

Empresa com melhor modelo de governos corporativo
A Inapa foi ainda distinguida como sendo a Empresa Com
Melhor Modelo de Governo Corporativo em Portugal,
pelo European Global Banking & Finance Awards 2015,
galardão atribuído pela revista Global Banking & Finance
Review. Trata-se de uma revista líder, quer na internet
quer em papel, divulgada em 200 países, e com 200
milhões de pageviews anuais.
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Empresa portuguesa mais internacionalizada
Além destes prémios de reconhecimento internacional,
a Inapa recebeu ainda uma outra distinção no
mercado português, a de Empresa Portuguesa Mais
Internacionalizada. O Grupo conquistou, pela segunda
vez consecutiva, o primeiro lugar do ranking de
internacionalização das empresas portuguesas, tabela
designada de RIEP – Ranking Internacional das Empresas
Portuguesas, e realizada pelo INDEG ISCTE – IUL
Executive Education. O RIEP é calculado através do
índice de transnacionalidade desenvolvido pela United
Nations Conference On Trade and Development (UNCTAD),
que compara a multidimensionalidade de empresas de
diferentes sectores com operações fora de Portugal.
Tal como aconteceu o ano passado, em que a Inapa
também obteve o lugar cimeiro, o estudo pretendeu mais
uma vez fazer um levantamento das melhores práticas de
internacionalização das sociedades portuguesas. Liderou
o ranking com uma pontuação de 91% nos critérios
avaliados, destacando-se pelo seu índice de receitas, de
colaboradores e pela elevada capacidade de adaptação das
suas estratégias a novos mercados.
Estes quatro prémios refletem o compromisso da Inapa
em oferecer aos seus clientes um serviço de excelência e
soluções inovadoras, dando-lhes acesso a uma ampla gama
de soluções e recursos globais, de forma a satisfazer as
necessidades dos seus negócios e ainda a sua preocupação
com a área de corporate governance.
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Most Internationalized Portuguese Company
Besides these internationally recognized awards, Inapa
also received another award in the Portuguese market,
the Most Internationalized Portuguese Company. The
Group won for the second consecutive time, the first
place of the ranking of Internationalization Portuguese
Companies, called International Ranking of Portuguese
Companies (RIEP), and conducted by INDEG ISCTE – IUL
Executive Education.
The RIEP is calculated using the transnationality index
developed by the United Nations Conference On Trade
and Development (UNCTAD), which compares the
multidimensionality of companies from different sectors
with operations outside Portugal.
As last year, when Inapa also got the top spot, the
study sought again to survey the best practices of
internationalization of Portuguese companies. Inapa led
the ranking with a score of 91% in the evaluated criteria,
especially for its revenue index, employees and high
capacity to adapt their own strategies to new markets.
These four awards reflect Inapa commitment in offering
its customers an excellent service and innovative
solutions, giving them access to a wide range of solutions
and global resources, to meet the needs of their business
and its concern towards the corporate governance area.

responsibility

[MITOS & FACTOS / MYTHS & FACTS]

A VERDADE
SOBRE

A INDÚSTRIA
DO PAPEL
THE TRUTH ABOUT PAPER INDUSTRY
Será o papel mais poluente e prejudicial para o ambiente? Será
que contribui mais para a desflorestação mundial? Poderá
encontrar a seguir os factos que desconstroem estes mitos.
Is paper a cause of pollution and does it damage the environment? Does it contribute
to global deforestation? You can find the facts that deconstruct these myths.
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São vários os mitos instalados no imaginário coletivo
sobre a produção de papel e o impacto que tem
no ambiente. Associações do setor, como a CEPI –
Confederation of European Paper Industry, estão
empenhadas em mostrar que nem tudo o que se diz sobre
a indústria são factos.

There are several myths installed in the collective
imagination regarding paper production and the impact
it has on the environment. Several Industry Associations,
such as CEPI – Confederation of European Paper
Industry, are committed to show that not everything
that is said about the industry happens to be truth.

A CEPI preparou, por isso, uma série de documentos
intitulados de Mitos & Realidades, com o intuito de
provar com dados independentes, que a realidade
consegue ser bem diferente daquilo que grande parte de
nós julga ser uma verdade inabalável.

Thus, CEPI prepared a number of documents entitled
Myths & Realities, in order to prove, based on
independent data, that reality can be quite different
from what most of us think is an unshakeable truth.

Mito: Usar papel é mau para o Ambiente
Facto: O papel é atualmente uma das poucas matérias-primas realmente sustentáveis. É natural, biodegradável,
reciclável, proveniente de fontes renováveis e produzido
de forma sustentável. Através daquele processo que
todos ouvimos falar na escola – a fotossíntese –, as
árvores absorvem e acumulam milhares de toneladas
de dióxido de carbono, purificando o ar. Este carbono
é usado na produção de madeira e consequentemente
nos produtos que nela têm origem, como o papel. Cerca
de 92% das unidades europeias de produção de pasta
e papel têm certificações ambientais, e enquanto a
produção aumentou 46% entre 1991 e 2010, os impactos
ambientais caíram. Cerca de 54% da energia usada na
produção de papel é de origem renovável, ou seja, com
baixa emissão de carbono, e 94% da sua eletricidade
é produzida mediante um processo de co-geração –
utilização combinada de eletricidade e de calor.

Myth: Paper Is Bad For The Environment
Fact: Paper is one of the few truly sustainable products.
It is natural, biodegradable, recyclable, from renewable
sources and sustainably produced. Through the process
we all learn in school, photosynthesis, trees absorb and
accumulate thousands of tons of carbon dioxide, purifying
the air. This carbon is used in timber production and so
in all the products whose origin is timber, being one of
them, paper. Approximately 92% of European units of
pulp and paper have environmental certifications, and
while production increased 46% between 1991 and
2010, the environmental impacts have fallen. About 54%
of the energy used in paper production is from renewable
sources, i.e. with low carbon emissions, and 94% of its
electricity is produced by a co-generation process –
combining the use of electricity and heat.
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Mito: Usar menos papel salva florestas
Facto: A indústria do papel não é responsável pela
desflorestação mundial nem pelo abate das florestas
tropicais. De toda a madeira extraída no mundo, 53% é
usada para a produção de energia, 28% para as serrações
e apenas 11% é canalizada para a indústria do papel. O
abate de floresta ocorre, sobretudo, no hemisfério sul e
prende-se com a agricultura. A indústria europeia tem
uma gestão sustentável das suas florestas, constituídas
por espécies de crescimento rápido, sobretudo de
eucalipto e pinheiro, e são rapidamente repostas.

Myth: The use of less paper saves forests
Facto: Paper industry is not responsible for global
deforestation or for the logging of tropical forests. Of
all timber extracted in the world, 53% is used for energy
production, 28% for sawmills and only 11% is channeled
to the paper industry. Forest logging occurs mostly in
the southern hemisphere and is related to agriculture.
European industry has a sustainable management of
their forests, based on fast growing species especially
eucalyptus and pine, and are quickly restored.

Mito: Produtores de papel acabam com florestas
naturais para plantar eucalipto
Facto: Na realidade, este tipo de plantações corresponde
a apenas 109 milhões de hectares em todo o mundo,
ou seja, 3% do total das florestas existentes à face da
terra. Como são espécies de rápido crescimento libertam
imensa matéria-prima com pouca ocupação territorial, o
que favorece a manutenção das florestas autóctones.

Myth: Paper producers end up with natural forests
to plant eucalyptus
Fact: In reality, this kind of plantation corresponds only
to 109 million hectares worldwide, representing 3% of
total forests existing on the surface of the Earth. As
they are fast growing species, they have as enormous
production with little land occupation, which favors the
maintenance of native forests.

Mito: Indústria usa muita água e energia
Facto: As unidades industriais na área do papel reutilizam
a água que consomem, além de que, cada vez mais,
reduzem a necessidade do seu uso. Em 1970, a indústria
europeia necessitava de 250 metros cúbicos de água para
produzir uma tonelada de pasta de papel e atualmente
apenas utiliza 50 metros cúbicos. Além disso, a água
que devolve ao planeta é purificada durante o processo
de produção. Ou seja, a água que sai é tão limpa como
aquela que entra. Relativamente à energia, as fábricas
estão a reduzir as suas necessidades energéticas e 55% da
energia utilizada já provém de fontes biológicas, sendo a
indústria um dos principais produtores de biomassa na
Europa.

Myth: Industry uses a lot of water and energy
Fact: The industrial units in the paper area, reuse the
water they consume and, besides this, are reducing its
use. In 1970, European industry needed 250 cubic meters
of water to produce a ton of pulp and currently they
only use 50 cubic meters. In addition, the water that is
returned to the planet is purified during the production
process. That is, the water that comes out is as clean
as the one that comes in. Regarding energy, mills are
reducing their energy needs and 55% of the energy used
now comes from biological sources, being this industry
one of the leading producers of biomass in Europe.
Myth: Electronic Communication Is More
Environmentally Friendly Than Paper
Fact: Digital activities contribute much more to global
warming than paper. If you think about it: Information
technologies companies need raw materials to produce
the hardware to distribute internet for servers, personal
computers, mobile phones, etc. These technological
devices, very often, use energy produced by fossil fuels.
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Mito: As tecnologias de informação são melhores
do que o papel
Facto: As atividades digitais contribuem muito mais
para o aquecimento global do que o papel. Pois, se
pensarmos bem, as empresas de tecnologias precisam de
matérias-primas para produzir o hardware para depois
distribuírem internet para os servidores, computadores
pessoais, telemóveis, etc. Estes dispositivos tecnológicos,
por sua vez, utilizam energia, proveniente, muitas vezes,
de combustíveis fósseis.

Myth: Paper industry is outdated and will disappear
Facts: Paper is produced in highly sophisticated and
computerized machinery, and it is the result of a high
technological modernization, continuing to innovate in
the type of products that launches to the market in a
versatile way. Digital is gradually increasing among the
younger persons but paper continues to have a strong
connection to emotions (eg .: cards, autograph artists,
letters), trust (eg.:labor contracts) and daily organization
(eg .: grocery shopping list).

Mito: A Indústria do papel está ultrapassada
e desaparecerá
Factos: O papel é produzido em maquinaria altamente
sofisticada e computorizada, pelo que é resultado de
muita modernização tecnológica, continuando a inovar
no tipo de produtos que lança para o mercado de forma
versátil. Apesar do digital estar cada vez mais presente
entre as camadas mais jovens, o papel continua a ter uma
forte a ligação às emoções (ex.: postais, autógrafos de
artistas, cartas), à confiança (ex.: contratos de trabalho)
e à organização de trabalho (ex.: lista de compras de
supermercado).

Myth: We use too much paper and cardboard
packaging
Factos: Paper used in packaging to protect the products,
prevent damage and reduces waste. Furthermore, the
paper packaging is 100% recyclable and completely
biodegradable. More than 50% of paper production in
Europe is made from recycled materials and 9 out of 10
newspapers are made of recycled paper. Paper packaging
is more practical, durable and versatile.

Mito: Usamos demasiadas embalagens de papel
e cartão
Factos: O papel usado nas embalagens para proteger
os bens, evita estragos e reduz o desperdício. Além
disso, as embalagens de papel são 100% recicláveis
e completamente biodegradáveis. Mais de 50% da
produção de papel na Europa é feita a partir de materiais
reciclados e 9 em cada 10 jornais são feitos em papel
reciclado. As embalagens em papel são mais práticas,
resistentes e versáteis.
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[AMBIENTE / ENVIRONMENT]

O PAPEL

É SUSTENTÁVEL?
IS THE PAPER INDUSTRY SUSTAINABLE?
O setor da pasta e do papel é um dos mais sustentáveis
a nível europeu e está bem posicionado para a bioeconomia.
Por exemplo, cerca de 50% da energia consumida na indústria
resulta da utilização de biomassa.
The sector of pulp and paper is one of the most sustainable at a European level and
is well positioned for the bioeconomy. For example, about 50% of the energy
consumed in the industry results from the use of biomass.
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A questão da sustentabilidade ambiental não é específica
do setor da pasta e do papel. Esta é uma preocupação
transversal a todas as atividades económicas num mundo
que se encontra a atravessar uma derradeira fase de
transformação. Manter o planeta sustentável é mais do
que uma moda passageira, é uma necessidade urgente a
bem da humanidade. E é por isso que esta premissa é um
tópico tão atual.
A indústria do papel, em particular, tem sido um
bom exemplo do que é possível fazer para manter a
competitividade sem comprometer o futuro. Este é
um setor que lidera a chamada bioeconomia. Segundo
o Relatório Anual de Sustentabilidade da CEPI –
Confederação Europeia da Indústria do Papel –, “reduzir
o consumo de matéria-prima faz sentido quer ao nível da
sustentabilidade quer a nível económico. Usar resíduos
do fabrico de papel na produção de energia renovável é
um bom exemplo disso. Transformar os resíduos das
operações de reciclagem em produtos reaproveitáveis
faz parte da economia circular que o planeta necessita
implementar”.
Porém, a CEPI recorda que esta posição de líder não
pode ser um dado adquirido, implica a continuação de
inúmeras diligências nesse sentido, com um trabalho
sistemático assente nas características únicas desta
indústria que procura sempre a melhoria contínua em
colaboração com todos os stakeholders. “Acreditamos
que há ainda espaço para melhorar e que a indústria vai
certamente encontrar novas formas de seguir em frente e
dar a volta a toda a situação económica menos favorável.
Desde o nosso último relatório, em 2011, a crise acelerou
a reforma estrutural e as empresas procuraram novos
modelos de negócio e novos produtos”.

Bobines de papel / Paper reels
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The issue of environmental sustainability is not specific
for the pulp and paper industry. This is a concern
transversal to all economic activities in the world that is
going through a final transformation phase. To maintain
our planet sustainable is more than a trend, it is an
urgent need for the good of humanity. That’s why this
premise is such a relevant topic nowadays.
The paper industry, in particular, has been a good
example of what you can do to keep competitiveness
without compromising the future. This is a sector that is
leading the bioeconomy. Accordingly, the Second Annual
Sustainability Report of the Confederation of European
Paper Industries (CEPI), “reducing the consumption of
raw materials makes sense in terms of sustainability
and in terms of economy. Using paper production waste
in renewable energy production is a good example.
Transforming waste from recycling operations in
reusable products makes part of the circular economy
that the planet needs to implement”.
However, CEPI points out that this leading position
can’t be taken for granted, it implies the continuation of
numerous steps in this direction, with a systematic work
based on the unique characteristics of this industry,
which is always looking for continuous improvement
through collaboration with all stakeholders. “We believe
there is still room to improve and that the industry will
certainly find new ways to move forward and deal with
the less favorable economic situation. Since our last
report, in 2011, the crisis has accelerated a structural
reform and companies try to find new business models
and new products”.
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Segundo dados da CEPI, a indústria do papel está a
conseguir criar valor com origem na Europa. Cerca de 82%
da matéria-prima usada tem origem no velho continente
e cerca de 23% dos produtos gerados são exportados para
todo o mundo. A pasta, o papel e as embalagens de cartão
estão na linha da frente da bioeconomia, produzindo não
apenas o papel, que é, só por si, biológico, mas também
produtos que substituem aquelas que têm origem nos
combustíveis fósseis. “Acreditamos que, por estes motivos,
a nossa indústria se tornou estratégica na economia europeia
e que contribui de forma ativa na re-industrialização da
Europa”.
Europa é campeã na reciclagem de papel
Os números apresentados pela indústria não deixam
margem para dúvidas. Representam um enorme esforço
na redução do impacto ambiental da sua produção. Cada
fibra de papel produzida na Europa é reciclada cerca de
3,5 vezes. A Europa é, aliás, campeã na reciclagem de
papel, já que a média mundial ficou, em 2013, nos 50% e
a taxa europeia se situa nos 72%.

According to CEPI, the paper industry is able to create
value with origin in Europe. About 82% of the raw
materials used comes from the old continent and 23%
of the generated products are exported worldwide. The
pulp, paper and cardboard packaging are at the forefront
of the bioeconomy, producing not only paper, which is,
in itself biologically, but also products that replace those
that are originated in fossil fuels. “We believe that, for
these reasons, our industry has become strategic in the
European economy and contributes actively in the reindustrialization of Europe”.
Europe is champion in paper recycling
The figures presented by the industry don’t leave room
for doubt. They represent a huge effort in reducing the
environmental impact of paper production. Each paper
fiber produced in Europe is recycled about 3.5. Europe
is, indeed, a champion in paper recycling, once the world
average was 50% in 2013, and the European rate was of
72%.
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Reciclagem de papel / Paper recycling

Com um volume de negócios a rondar os 75 mil milhões
de euros, o setor conseguiu tornar-se mais ecoeficiente, e
reduzir as suas emissões de gases poluentes. Assim, desde
1990 as emissões de dióxido de carbono diminuíram cerca
de 45% por cada tonelada de produção, e cerca de 92%
da água usada no ciclo produtivo regressa ao ambiente
nas melhores condições. Além disso, cerca de 56% da
energia produzida e consumida pela indústria tem origem
biológica. Este setor é, aliás, um dos grandes produtores
de energia de origem renovável na Europa, já que cerca
de 56% do consumo anual resulta de energia produzida
através da biomassa. E o potencial de aumentar esta
percentagem é bastante elevado, segundo o relatório da
CEPI.
Além de toda esta importante parte ambiental, contribui
ainda para a sustentabilidade do planeta o facto de
cerca de 63% dos trabalhadores deste indústria estarem
colocados em zonas rurais, contribuindo assim para um
maior equilíbrio económico.
Segundo as políticas industriais definidas pela Comissão
Europeia, as fábricas do futuro próximo usarão grande
parte de energias e materiais cada vez mais eficientes,
utilizando materiais renováveis, e usarão modelos
de negócio com base na simbiose industrial que lhes
permitirá recuperar parte da energia e calor gerado. É
neste cenário que a indústria de papel europeia pretende
evoluir e contribuir para uma economia cada vez mais
sustentável. As empresas do papel começam já a investir
nestas áreas, usando biocombustíveis de segunda
geração, bioquímicos e matérias-primas mais ecológicas.
As fábricas de pasta na Europa estão a preparar-se para
produzir, por exemplo, novos materiais com aplicações
na indústria farmacêutica, na cosmética e na alimentar. E
como este, vários são os exemplos dos investimentos em
reconversões que estão a ser feitos um pouco por toda a
indústria.
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With a turnover of around 75 billion euros, the sector
became more eco-efficient and reduced its greenhouse
gas emissions. Thus, from 1990 carbon dioxide
emissions decreased approximately 45% for each ton
of production, and about 92% of the water used in the
production cycle returns to the environment in the best
conditions. Furthermore, 56% of the energy produced
and consumed by the industry is biological. This sector is,
therefore, a major producer of renewable energy source
in Europe, insofar as 56% of the annual consumption
results from the energy produced from biomass. In
addition, the potential to increase this percentage is
quite high, according to CEPI’s report.
Apart from this important environmental area, it also
contributes to the sustainability of the planet the fact
that 63% of the workers in this industry live in rural
areas, contributing thus to a greater economic balance.
According to the industrial policies set by the European
Commission, factories of the future will use part of the
energy and more efficient materials, using renewable
materials and business models based on industrial
symbiosis that allows them to recover part of the energy
and heat generated. It is in this scenario that European
paper industry plans to advance and contribute to an
increasingly sustainable economy. The paper companies
have already began to invest in these areas, using
biofuels of the second-generation, biochemicals and raw
materials more environmentally friendly. The pulp mills
in Europe are getting prepared to produce, for example,
new materials with applications in the pharmaceutical
industry, in cosmetics and food. And like these, there are
several examples of investments in conversions that are
being made throughout the industry.

Pilha de lenha – biomassa / Firewood stack – biomass
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[SOLIDARIEDADE / SOLIDARITY]

DOAR SANGUE

É DAR VIDA
DONATE BLOOD IS TO GIVE LIFE

Participar em campanhas de solidariedade faz parte da política
de responsabilidade social do Grupo Inapa. A adesão à recolha
de sangue, que decorreu em todos os países onde
está presente, foi, por isso, bem acolhida.
Participating in solidarity campaigns is part of the social responsibility policy of the Inapa
Group. The blood donation campaign, which took place in all countries where Inapa
is present, was, therefore, welcomed.

São recorrentes as notícias que dão conta de como as
reservas de sangue são cada vez mais insuficientes para
as necessidades dos hospitais em vários países do mundo.
É que o número de dadores tem vindo a diminuir, situação
para a qual se tenta chamar a atenção através de diversas
campanhas.
Como a solidariedade que envolve toda a equipa Inapa
faz parte do seu próprio ADN, mais de uma centena de
colaboradores da empresa arregaçou as mangas e aceitou
doar sangue, numa iniciativa interna que visou ajudar
quem mais precisa. Este parece um pequeno gesto apenas,
mas salva vidas.
Na Inapa Portugal, a iniciativa foi divulgada por correio
eletrónico, procurando sensibilizar o público interno
para a importância da sua participação. Foram também
distribuídos panfletos informativos e afixados cartazes
que o Instituto Português do Sangue (IPS) facultou, onde

The news about the need of blood in hospitals in various
countries of the world are becoming recurrent because
the number of donators has been declining, a situation
for which many campaigns try to draw attention.
As Solidarity is part of Inapa’s DNA, more than a hundred
company employees rolled up their sleeves and accepted
to donate blood, in an internal initiative that aimed to
help those in need. This looks like a small gesture, but it
saves lives.
At Inapa Portugal, the initiative was revealed by
email, seeking to sensitize the internal public for the
importance of their participation. Flyers and posters
from the Portuguese Blood Institute (IPS) were also
distributed to clarify some doubts about the donation
procedure. Madalena Tristão, executive board assistant
of Inapa Portugal, was one of the persons in charge for
coordinating this initiative. According to her testimony:
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“the challenge was very well welcomed by many
employees, who inclusively invited their family members
to participate”. Madalena explains that the blood
donation was realized on Inapa Portugal’ site by the
Portuguese Blood Institute (IPS), which moved with all
the material and necessary equipment, to build a small
center for this purpose. All departments collaborated
with the same commitment, as Madalena Tristão
revealed. However, some employees did not meet the
necessary conditions to be donors. From the 47 persons
who volunteered, 20 could not make the blood donation.

eram esclarecidas algumas dúvidas sobre o procedimento.
Madalena Tristão, assistente de Administração da Inapa
Portugal, foi uma das responsáveis por coordenar esta
iniciativa. Segundo o seu testemunho “o desafio foi recebido
com interesse por uma grande parte dos colaboradores
da Inapa, que inclusivamente aliciaram familiares a
acompanhar-nos nesta dádiva”. Explica que a recolha foi
efetuada nas instalações da Inapa Portugal, diretamente
pelo Instituto Português de Sangue (IPS), que se deslocou
com todo o material e equipamento necessário, montando
um pequeno centro para o efeito. Todos os departamentos
colaboraram com o mesmo empenho, como revela
Madalena Tristão, embora alguns funcionários não
tenham reunido as condições necessárias para serem
dadores. Das 47 pessoas que se voluntariaram, cerca de
20 não puderam fazer a sua doação.
Felicidade: o que se recebe ao dar sangue
Também na subsidiária suíça, a Inapa Schweiz, o processo
correu da melhor forma. Tal como em Portugal, naquele
país a importância das dádivas de sangue são amplamente
divulgadas através de campanhas para o efeito e é habitual
a participação em massa nestas iniciativas. Melanie Imper
foi a responsável por mobilizar os colaboradores da Inapa
neste país. Além da convocatória institucional que seguiu
por correio eletrónico, ainda foram feitos pessoalmente
convites à participação na recolha, através de conversas
informais com os colaboradores. Participaram todas as
hierarquias da empresa. “Participar nesta dádiva enriqueceu
todos os colaboradores”, refere, a propósito Melanie Imper.

Happiness: what do you get when you donate blood
At the Swiss subsidiary, Inapa Schweiz, the blood
donation process ran smoothly. Like in Portugal, at this
country the importance of blood donations are widely
disseminated through campaigns and these initiatives
usually have a massive participation. Melanie Imper
was the person responsible for mobilizing employees
at Inapa in this country. In addition to the institutional
call that followed by e-mail, there were made personal
invitations to participate in the blood donation, through
informal conversations with employees. All the company
hierarchies have attended to this initiative: “Participating
in this blood donation enriched all employees”, refers
Melanie Imper about it.
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[INSPIRAÇÃO DESPORTIVA / SPORTS INSPIRATION]

NUNCA

DESISTAS
NEVER GIVE UP
João Correia é um exemplo de vida, dedicando esforço
e canalizando energia para o que realmente deseja alcançar
no desporto, apesar de todas as adversidades. Uma mensagem
que todas as empresas devem aplicar sempre, em particular
nas conjunturas mais desfavoráveis.
João Correia is, against all odds, an example of life, dedicating effort and channeling his
energy to achieve what really matters to him in sport, despite all adversity. A message
that all companies should always apply, especially in the worst context.

João Correia é uma força de natureza. Um exemplo
de determinação que a todos inspira. Mesmo na
adversidade, a vontade de vencer obstáculos é mais forte.
“Nunca desistas”, o seu lema de vida, é a frase que o atleta
paraolímpico escolheu para a campanha de angariação de
patrocínios para as suas participações desportivas. E cita
Albert Einstein para melhor mostrar a filosofia que segue:
“só existem duas maneiras de viver a vida: a primeira é vivê-la
como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como
se tudo fosse milagre. Revejo-me em cada palavra dessa frase,
pois o facto de estar vivo é por si só um milagre – e no meu
caso, isto é literal. Todos nós somos pessoas únicas e especiais.
Não podemos nunca desistir de nós mesmos! É daí que advém
a minha energia, é onde me agarro, com a ajuda da minha
família, composta também por pessoas igualmente únicas e
especiais”, refere o desportista à IN Magazine.

João Correia is a force of nature. An example of
determination that inspires us all. Even in adversity, the
will to overcome obstacles is always strong. “Never give
up” his life motto, is the phrase that the Paralympian
athlete chose for the sponsorship raising campaign for its
sports participations. He quotes Albert Einstein for the
philosophy he follows: “There are only two ways to live
life: the first one is to live it as if miracles do not exist.
The second one is to live it as if everything is a miracle.
I identify with every word of that sentence, because the
fact of being alive is itself a miracle – and in my case, it
is literal. We are all unique and special persons. We can
never give up on ourselves! That is where my energy
comes from, it is where I cling, with the help of my family,
who are very special and unique persons” refers the
athlete to the IN Magazine.

Foi num acidente de viação que João Correia ficou
paraplégico, com apenas dois anos de idade, e desde
então a sua luta foi diária. Até que conheceu o atletismo
adaptado e fez da sua fragilidade uma vitória, e enquanto
tiver forças diz desconhecer a palavra limitação. A energia
que o acompanha trouxe-lhe muitas alegrias: com apenas
32 anos, já tem 15 anos de carreira, completou 1678
horas de treino, participou em 48 provas e ganhou duas
medalhas internacionais.

It was in a car accident that João Correia became a
paraplegic at the age of two years old, and since then, it
was a daily struggle. But one day he became acquainted
with adapted athletics and made his fragility a victory,
and for as long as he has strength, he affirms, he ignores
the word limitation. The energy that never leaves him
brought him many rewards: at the age of 32, he already
has a 15-year career, completed 1678 hours of training,
participated in 48 events and won two international
medals.

(50)

responsibility

Inapa patrocina o desportista
Como parte da sua política de responsabilidade social, o
Grupo Inapa decidiu apoiar João Correia nesta trajetória
porque acredita que a sua vontade de vencer é um exemplo
a ser seguido, sobretudo na atual conjuntura económica. É
importante que as próprias empresas reajam aos desafios
com a mesma força e persistência que o caracteriza. A
determinação é a principal chave do sucesso, como prova
o desportista. Como mensagem principal fica o facto de
que sempre teremos alguns obstáculos para ultrapassar,
mas tal como no desporto, também as empresas devem
reagir e fazer das fraquezas, pontos fortes.
Os patrocínios são um importante impulso para a carreira
desportiva de João Correia, que de outra forma não
conseguiria chegar tão longe. “Face aos custos inerentes
à prática do atletismo em cadeira de rodas apenas com a
existência de fortes parcerias é possível alcançar o patamar
de excelência desportiva. Não é de todo uma caminhada fácil.
Contudo, os parceiros, que considero como parte da minha
família, têm-me ajudado a ver a vida de outra perspetiva,
aquela que me diz que para que os nossos sonhos se realizem
temos de olhar para o mundo com outros olhos”, refere a
propósito.
O patrocínio da Inapa irá refletir-se no website e
no equipamento oficial do desportista. A Inapa
compromete-se a “vestir a camisola” de João Correia,
associando-se à campanha “Nunca Desistas” e o atleta,
por sua vez, orgulha-se de levar o logo da Inapa ao peito
nas suas participações desportivas. Diogo Rezende, CEO
do Grupo Inapa, disse na assinatura do acordo que “João
Correia é um exemplo para todos e foi, por essa razão, que
a Inapa decidiu apoiar o desportista a participar em provas
nacionais e internacionais. Queremos ajudá-lo a continuar a
sua batalha, de forma a ter condições para conseguir marcar
presença nos Jogos Paraolímpicos do Rio de Janeiro em 2016”.
João Correia afirmou também a propósito: “Sinto-me
muito agradecido por uma marca tão grande apostar em mim.
A minha causa só é possível porque felizmente existem muitos
exemplos empresariais de coragem, superação, determinação,
resiliência, força, e atitude como provam os 50 anos da Inapa”.

Inapa sponsors athlete
As part of its social responsibility policy, the Inapa
Group decided to support João Correia in this trajectory
believing that his will to win is an example to be followed,
especially in the current economic climate.It is important
that companies react to challenges with the same force
and persistence that characterizes him. Determination is
the key to success, being the athlete the living proof of it.
The main message is that we will always have obstacles
to surpass, but as in sport, companies must also react to
weakness with strength.
Sponsorships are an important support to João Correia
sports career, who, otherwise would not be able to get
as far as he did. “Given the inherent costs of the practice
of athletics in a wheelchair, only with the existence of
strong partnerships it’s possible to achieve a level of
sports excellence. It is not at all an easy path. Further,
the partners, whom I consider as part of my family, have
helped me to see life from another perspective, one that
tells me that our dreams come true, that we have to look
at the world with different eyes”.
Inapa sponsorship will be reflected on the website and the
official equipment of the athlete. Inapa is committed to
“wear the shirt” of João Correia, associating the campaign
“Never give up” and the athlete, in turn, is proud to carry
the logo of Inapa on his chest in his sports competitions.
Diogo Rezende, Inapa Group CEO, said, when signing
the agreement, “João Correia is an example for everyone
and it was for this reason that Inapa decided to support
the athlete to participate in National and international
events. We want to help him to continue his battle in
order to be able to assure his presence in the Paralympic
Games in Rio de Janeiro in 2016”.
João Correia referring to the same subject said: “I am very
grateful for a brand as big as Inapa is willing to bet on
me. My cause is only possible because fortunately there
are many business examples of courage, determination,
resilience, strength, and attitude as is the case of Inapa,
evidenced by its 50 years.”
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História de vida que marca
João Correia, natural de Santo Tirso, ficou paraplégico em
tenra idade e não foi fácil a adaptação à sua nova condição
física. Foram horas e horas, anos e anos, de reabilitação,
até que aos 8 anos assistiu a uma prova de atletismo em
cadeira de rodas que mudaria a sua vida para sempre.
Passou então a praticar desporto adaptado na Associação
Portuguesa de Deficientes (APD), em Braga. A partir daí
nunca mais parou: foi vice-campeão europeu em 2003 e em
2005 e tornou-se no primeiro atleta português a ganhar
duas medalhas internacionais de prata no atletismo em
cadeira de rodas. Os seus feitos foram internacionalizados
na história da filatelia portuguesa ao receber um selo e
um postal com a sua imagem, e tornou-se embaixador do
Desporto Adaptado em Portugal. E aproveita para deixar
a sua mensagem: “Todo o trabalho, esforço e dedicação
fortificam e ajudam-nos a crescer mais. A vida é feita de altos
e baixos, mas, muitas vezes, é nos baixos que descobrimos o
que é mais importante. Posso não conseguir mudar o mundo,
mas pertenço à percentagem de pessoas que vai continuar a
tentar”.
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Life story that marks
João Correia, born in Santo Tirso, became paraplegic
in an early age and it was not easy to adapt to his new
physical condition. There were hours and hours, years
and years of rehabilitation, until the day when he was
8 years old and watched an athletics race in wheelchair
that would change his life forever. After that, he began
to practice adapted sports in the Associação Portuguesa
de Deficientes (APD) (Portuguese Disabled Association)
in Braga. Since that moment he never stopped: he was
European vice-champion in 2003 and 2005 and became
the first Portuguese athlete to win two international silver
medals in Wheelchair athletics. His achievements were
internationalized in the history of Portuguese philately
having received receive a stamp and a postcard with his
picture and became ambassador of Adapted Sports in
Portugal. He took the opportunity to leave his message:
“All the work, effort and dedication strengthens and
helps us grow. Life is full of ups and downs, but it is often
when in the low that we find what is more important. I
may not be able to change the world, but I belong to the
percentage of people who will continue to try it”.
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[ARTE EM PAPEL / ART ON PAPER]

UMA ARTE

MILENAR
A MILLENARY ART

Arco-Íris – Li Hongbo / Rainbow – Li Hongbo
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Arte em papel é tão antiga como o próprio material em si.
Desde o origami, às esculturas, passando pelas construções
em tamanho real, tudo é possível. A Art on Paper, exposição
de arte em Nova Iorque, mostra ao mundo a sua importância.
Art on paper is as old as the proper material itself. Origami, sculptures or life-size
buildings, anything is possible. The Art on Paper, an art exhibition in New York,
shows the world the importance of paper.

Using the paper as support for artistic creations is not
new. For centuries, paper has been the creative basis for
numerous works, such as painting and drawing, but can
also be the raw material for numerous remarkable works.
See, e.g. the famous Japanese origami, an art that crosses
centuries of history, whose name means at its root, paper
folding.

O papel é um material versátil e que respeita a natureza,
e talvez por esse motivo começam a surgir cada vez mais
exemplos de artistas de renome mundial que têm no
nele o seu único meio de conceção artística. Falamos de
esculturas dinâmicas inteiramente realizadas em papel,
ou até de construções em tamanho real. O conceituado
arquiteto japonês Shigeru Ban, marcou um estilo muito
próprio, pois utiliza tubos de cartão nas suas construções.
Este artista acredita que é fundamental proteger o
meio ambiente e que o papel tem essa possibilidade.
É reutilizável, de baixo custo e possibilita a criação de
composições elegantes, que privilegiam a luz a e ventilação
natural. Já construiu escolas, igrejas e abrigos (sobretudo
em zonas de catástrofe, para que rapidamente se dê teto
a quem precisa), e até uma casa com a marca Hermés para
uma exposição em Milão.

Paper is a versatile material and respects nature, and it
is perhaps for this reason that there are an increasingly
number of world-renowned artists who have in paper
their only basis for artistic design. We are referring to
dynamic sculpture entirely made of paper, or even full
size buildings. Renowned Japanese architect Shigeru
Ban, created his very own style, using cardboard tubes
in his constructions. This artist believes that it is crucial
to protect the environment and that paper has this
possibility. It is reusable, it’s a low cost product and enables
the creation of elegant compositions that prioritize direct
light and ventilation. He has built schools, churches and
shelters (especially in disaster areas to quickly give a roof
to those in need), and even a house with the Hermès
brand for an exhibition in Milan.

© www.shigerubanarchitects.com

Utilizar o papel como suporte para a criação artística não
é uma novidade. Há muitos séculos que o papel é a base
criativa para inúmeros trabalhos, tal como a pintura e
o desenho, mas também pode ser a matéria-prima para
inúmeras construções fora de série. Veja-se, por exemplo,
o famoso origami japonês, uma arte que atravessa séculos
de história, e que significa na sua origem, dobrar papel.

Pavilhão Hermes 2011 / Hermes Pavilion 2011

© cardborigami site

 ina Hevespian – Abrigo de papelão
T
Recycled cardboard shelter

Movida com o mesmo espírito de solidariedade, também
a arquiteta Tina Hevespian, criou um abrigo de papelão
reciclado, uma verdadeira obra de arte destinada a
fornecer refúgios a quem habita nas ruas de Los Angels.
São cerca de 58 mil os sem-abrigo daquela cidade que
poderão vir a usufruir desta peça criativa.
Li Hongbo, de 40 anos, é um artista chinês que se tornou
mundialmente famoso com as suas esculturas em papel.
Usando uma técnica tradicional chinesa, utilizada
comumente na conceção de brinquedos, utiliza milhares
de folhas nas suas criações, tornando as suas esculturas
maleáveis e extensíveis. Do seu estúdio em Pequim já
saíram mais de 300 peças que deixam os visitantes das
suas exposições completamente boquiabertos. Sem
utilizar gesso ou argila, as suas esculturas são concebidas
apenas com pedaços de papel. Li Hongbo começou a
utilizar esta técnica quando em criança tentou realizar
um brinquedo para si e viu que este se tornava flexível,
perdendo a sua forma inicial. E assim surgiu um grande
artista mundial, apesar das suas humildes origens.

 rco-Íris (pormenor) – Li Hongbo
A
Rainbow (detail) – Li Hongbo

Moved with the same spirit of solidarity, architect Tina
Hevespian created also a recycled cardboard shelter,
a true work of art, designed to give protection to
homelesspeople who live in the streets of Los Angeles.
There are about 58,000 homeless in that city who may
take advantage from this artistic creation.
Li Hongbo, 40, is a Chinese artist who became world
famous with his paper sculptures. Using a traditional
Chinese technique used commonly for toys design, he
uses thousands of paper sheets in his creations, making
his sculptures pliable and extensible. The exhibitions
visitors were completely amazed by the more than 300
pieces he created in his studio in Beijing. Without the use
of plaster or clay, his sculptures are designed exclusively
with pieces of paper. Li Hongbo started to use this
technique when a child. When trying to construct a toy
for himself, he verified that it was becoming flexible and
losing its original shape. After that, a great world artist
emerged, despite his humble origins.

Li Hongbo
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 rco-Íris (embalado) – Li Hongbo
A
Rainbow (packed) – Li Hongbo

Feira Internacional de arte em papel
Li Hongbo foi um dos artistas sensação da edição da “Art
on Paper” Nova Iorque 2016, já que esteve presente com
a suas extraordinárias e coloridas peças em papel, por
intermédio da Klein Sun Gallery. Este artista criou uma
instalação intitulada Arco-Íris, que consiste na acumulação
de milhares de papéis coloridos, procuando aludir às
consequências das guerras e das armas no mundo,
eliminando o caos e criando um ambiente paradisíaco,
repleto de flores.
Esta é uma exposição anual que reúne trabalhos artísticos
realizados nos mais diversos suportes de papel. Realizada
pela primeira vez em 2015, o certame aconteceu
novamente este ano, entre os dias 3 e 6 de março, no
Beneficiary Partner Brooklyn Museum, situado na
baixa de Manhattan. A edição inaugural da Art on Paper
recebeu cerca de 20 mil visitantes nos quatro dias em
que decorreu o evento. As 55 galerias que expuseram
trabalhos conseguiram passar a mensagem de que a
arte realizada em papel pode ter o mesmo valor artístico
que tem a escultura, a pintura, a fotografia, e outras
técnicas. Entre os visitantes estiveram especialistas
como colecionadores de topo, curadores, consultores e
professores, e os expositores sentiram-se satisfeitos pelo
interesse geral que o tema despertou. A diretora criativa
desta exibição artística foi a nova-iorquina, Sasha Wolf,
fotógrafa, realizadora e produtora e o patrocinador
principal do evento foi o The Wall Street Journal, que deu
todo o apoio de media necessário.
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International Art Fair
Li Hongbo was one of the hit artists of “Art on Paper”
New York 2016 brought by the Klein Sun Gallery where
he displayed extraordinary and colorful pieces of paper.
He created a work entitled Rainbow that consists in the
accumulation of thousands of colored paper, intending to
refer to the consequences of wars and weapons all around
the world, eliminating chaos and creating a heavenly
environment, filled with flowers.
It is an annual exhibition which gathers artwork done in
various paper supports. Held for the first time in 2015, the
event took place, for the second time this year, between
3 and 6 March at the Beneficiary Partner Brooklyn
Museum, located downtown Manhattan. The inaugural
edition of art on paper was attended by about 20,000
visitors in the four days of the event. The 55 galleries that
exposed the works managed to convey the message that
Art made with paper might have the same artistic value as
sculpture, painting, photography and other techniques.
Among the visitors were experts such as top collectors,
curators, consultants and teachers, and the exhibitors
were quite satisfied by the general interest generated by
the subject. The creative director of this artistic display
was Sasha Wolf from New York, photographer, director
and producer and the event main sponsor, The Wall Street
Journal, which gave all the necessary media support.

Feira Art on Paper / Art on Paper Fair

Feira Art on Paper / Art on Paper Fair
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[CALENDÁRIO INAPA 2016 / INAPA CALENDAR 2016]

50 ANOS DE INAPA,

50 ANOS DE CINEMA
50 YEARS OF INAPA, 50 YEARS OF MOVIES

Este ano, o calendário Inapa aposta nos filmes de cinema
famosos das últimas cinco décadas. Foram cerca de 300,
os trabalhos apresentados por estudantes de design
de Portugal e Espanha.
This year, Inapa calendar focused on famous movies of the last five
decades.There were more than 300 works created by Portuguese
and Spanish design students.
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Foi durante o ano de 2015 que decorreu mais uma edição
do concurso artístico para a elaboração do Calendário
Inapa 2016. Trata-se de um projeto iniciado pela Inapa
Portugal em 2014 e que já vai na sua terceira edição. Tendo
como mote os cinquenta anos da empresa, o desafio
lançado o ano passado foi o da recriação de cartazes de
alguns dos melhores filmes que passaram nas salas de
cinema nas últimas cinco décadas.
A criação do Calendário Inapa é um projeto ibérico que
funde a paixão do papel com a da arte da impressão e a
genialidade dos criativos, resultando na conceção de um
trabalho original com a chancela da marca. O objetivo
da Inapa é dar a conhecer aos futuros designers o seu
portefólio de papéis e o valor da empresa, para que a
tenham desde cedo como uma referência no mercado.
Este concurso oferece aos jovens designers, ainda em
formação, a possibilidade de apresentarem os seus
trabalhos em materiais de elevado prestígio, como é o
caso da coleção de fine papers da Inapa.
Para que tudo isto seja possível, este projeto é realizado
em parceria com algumas das melhores escolas de design
de Portugal e Espanha. Durante o ano passado foram
desafiados alunos da Escola Superior de Desenho de Madrid,
da Universidade Europeia, da Escola Superior de Disseny
de Barcelona, do IADE Creative University, da Faculdade
de Arte e Design de Castelo Branco e a Escola Superior de
Arte e Design de Caldas da Rainha. Criatividade, qualidade
e variedade de soluções técnicas de impressão é o que se
procura com a realização deste trabalho.
Meses do ano que calendarizam filmes de décadas
À semelhança dos anos anteriores, também em 2015, o
trabalho foi resultado de um esforço conjunto de todos os
alunos envolvidos que apresentaram diversas propostas
e de grande qualidade. O calendário contou com a
participação de cerca de 300 trabalhos. Estas propostas
foram vistas, revistas, valorizadas e seleccionadas por um
painel de júris, dos quais se destacam as maiores agências
de publicidade a nível mundial, como é caso da McCann
e a BBDO.
O briefing fornecido pela Inapa Portugal detalha os
requisitos exigidos para que os trabalhos pudessem
figurar na lista de concorrentes. Foram escolhidos
cartazes mundialmente famosos e onde o logótipo Inapa
se encaixasse de forma criativa. Uma das exigências
fundamentais era que qualquer pessoa reconhecesse
de imediato o cartaz e o relacionasse com o filme a que
corresponde. Foram escolhidos filmes de diferentes
géneros e de várias épocas, desde de filmes históricos
como o Ben-Hur, ou de trillers, como o Silêncio dos
Inocentes, aos de ação mais contemporâneos como o
Batman.

(57)

During 2015, there was another art competition for 2016
Inapa Calendar. This is a project introduced by Inapa
Portugal in 2014 and it is now in its third edition. With
the motto of the fifty years of the company, last year’s
challenge was the re-creation of posters of some of the
best films seen in movie theaters during the last five
decades.
The creation of Inapa Calendar is an Iberian project that
merges the passion of paper with the art of printing
and the genius of creative, resulting in the design of an
original work with the seal of the brand. Inapa goal is to
introduce to future designers its paper portfolio and the
value of the company so that they know Inapa as a market
reference from an early stage of their professional life.
This competition offers young designers, still in school,
the opportunity to present their work in high prestige
materials, such as Inapa fine papers collection.
To make this project possible, Inapa established a
partnership with some of the best design schools in both
Portugal and Spain. Last year the challenge was for Escola
Superior de Desenho de Madrid, Universidade Europeia,
da Escola Superior de Disseny in Barcelona, IADE
Creative University in Lisbon, Faculdadede Arte e Design
in Castelo Branco and Escola Superior de Arte e Design in
Caldas da Rainha. Creativity, quality and various printing
techniques solutions, is what Inapa is looking for in this
project.
Months represented by movies
As in previous years, in 2015, the work was the result of
a joint effort of all students involved who presented a
number of proposals of great quality. The calendar had the
participation of around 300 works. These proposals were
seen, evaluated and then selected by a panel of judges,
among which are the largest worldwide advertising
agencies, such as McCann and BBDO.
The briefing given by Inapa Portugal detailed all the work
requirements in order to enter the competition. The
chosen works should represent a world famous poster
and also the Inapa logo fitted in a creative way. One of
the key requirements was that everyone could recognize
the poster immediately and relate it to the corresponding
movie. The movies were chosen from different genres and
periods, from historical films such as Ben-Hur, or thrillers
like The Silence of the Lambs, to the more contemporary
action movies such as Batman.
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Todos os alunos envolvidos no projeto receberam um
conjunto de vários papéis da Inapa e material formativo
para que conseguissem sentir a textura dos mesmos e
soubessem escolher aqueles que melhor representassem
a sua criatividade. E porque a criatividade não é o único
ponto a avaliar, a Inapa exigiu também que os designers
escolhessem o suporte e a técnica de impressão específica
para que tivessem um contato próximo com os produtos
e soluções e assim valorizassem todo o potencial que está
por detrás deste desafio.
No final, o desafio foi superado, e os 12 finalistas
tiveram oportunidade de ver o seu trabalho exposto
no calendário, que foi distribuído pelos mais de 5.000
clientes da Inapa em toda a península ibérica.

All students involved in the project received a set of
various Inapa papers as well as training materials so they
could feel the texture and have the possibility to choose
those that appealed more to their creativity. Because
creativity is not the only point to evaluate, Inapa asked
designers to choose the support and specific printing
technique so that they could have a close contact with the
products and solutions and thus valorize all the potential
that is behind this challenge.
At the end, the challenge was overcome, and the 12
finalists had the opportunity to see their work displayed
on the calendar, which was distributed to more than
5,000 Inapa customers across the Iberian Peninsula.

MESES DO ANO QUE CALENDARIZAM OS MELHORES FILMES DAS ÚLTIMAS DE DÉCADAS
MONTHS REPRESENTED BY THE BEST MOVIES OF THE LAST DECADES
01

02

03

04

Diogo Silva
Batman
Batman

Catarina Menezes
Tudo o Vento Levou
Gone With the Wind

Fábio Oliveira
E.T.
E.T.

Casandra Moniz
O Senhor dos Anéis
Lord of the Rings

05

06

07

08

Jaime Lucero
Forest Gump
Forest Gump

Edoni Gomez Cámara
O Silêncio dos Inocentes
The Silence of the Lambs

Silvia Riso
Ben-Hur
Ben-Hur

Ricardo Rodrigues
Laranja Mecânica
Clockwork Orange

09

10

11

12

Irene Moreno
Avatar
Avatar

Ana Estrada
O Padrinho
The Godfather

Tiago André
Psico
Psycho

Guillermo Menéndez
Shrek
Shrek
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www.inapa.com

