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FIM DO PLÁSTICO:
PAPEL COMO ALTERNATIVA
END OF PLASTIC:
PAPER AS AN ALTERNATIVE

Papel sublime para uma arte sublime
Sublime paper for sublime art

Quer esteja à procura de expressão, de desempenho ou de uma tecnologia
sublime, INASET é o papel perfeito para si. Naturalmente mais branco e
espesso, com um excelente índice de mão, INASET é um papel de qualidade
premium para todos os tipos de impressão.
As gamas incluem Inaset Plus Offset, Inaset Plus Laser e Inaset Plus Digital,
com uma oferta completa de gramagens e tamanhos, garantindo
excelentes resultados de impressão em qualquer máquina. Feito de fibras
de Eucalyptus globulus, INASET é um papel ultra-branco com a opacidade
ideal para contrastes perfeitos e para a reprodução de cor.

www.inaset-paper.com

Whether you're looking for sublime expression, performance or
technology, INASET is the perfect paper for you. Naturally whiter and
bulkier, INASET is a premium quality paper for all types of printing.
The complete range includes Inaset Plus Offset, Inaset Plus Laser and
Inaset Plus Digital, with a selection of grammages and sizes, to ensure
outstanding printing results and excellent machine performance. Made
from unique Eucalyptus globulus fibres, INASET is an ultra-white paper
with the ideal opacity for crystal-clear contrasts and colour reproduction.

First Eucalyptus globulus
paper in the World
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[EDITORIAL]

Na sexta edição da IN Magazine, falamos da aquisição da
Papyrus Deutschland GmbH & Co KG. Apresentamos alguns
dados sobre o impacto significativo desta operação, que vai
permitir que o Grupo seja líder na Alemanha e ofereça um
melhor serviço aos clientes, bem como a visão de cada um dos
membros do Conselho de Administração desta nova Inapa
Alemanha que começa a surgir.
Em conversa com o CIO do Grupo, João Alvarinho, falamos
sobre a importância do projeto SAP e das mudanças que serão
implementadas. Com o fim do plástico, damos a conhecer
alguns produtos feitos em papel que começam a emergir
nas mais variadas áreas. Passamos ainda pelo RGPD: em
que estado se encontra a sua implementação, bem como os
desafios que traz à gestão de dados em multinacionais da
dimensão da Inapa. Levamos os nossos leitores ao tema da
Sustentabilidade, onde mostramos os novos papéis reciclados
e certificados, distribuídos pelo Grupo.
Mas há muito mais para desfrutar nas páginas seguintes da
Revista IN.

In the sixth edition of IN Magazine, we disclose how the
acquisition of Papyrus Deutschland GmbH & Co KG will
enable the Group to be the leader in Germany and offer a
better service to its customers. We interviewed each member
of the new board of Germany, who talked about the challenges
of this merger.
In conversation with the Group CIO, João Alvarinho, we
reveal the importance of the SAP project and the changes
that will be implemented. We show some new products made
of paper that are emerging due to the end of plastic. We
also go through the GDPR: the status of its implementation
as well as the challenges it brings to data management in
multinational companies like Inapa. We bring our readers
to the Sustainability theme and show the new recycled and
certified papers distributed by the Group.
This and more you can appreciate on the following pages.
Good reading!

Boa leitura!

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

INAPA: O NOVO LÍDER

DA DISTRIBUIÇÃO DE
PAPEL NA ALEMANHA
INAPA: THE NEW LEADER IN THE PAPER
DISTRIBUTION IN GERMANY
A combinação da Papier Union e Papyrus Deutschland vão tornar
a Inapa no maior distribuidor de papel da Europa Ocidental,
não só em tamanho, como em proposta de valor.
The combination of Papier Union and Papyrus Deutschland will make Inapa the largest
paper distributor in Western Europe, not only in size but also in value proposition.

Hugo Rua, Diogo Rezende, Thomas Schimanowski, Frank Weithase, Martin Tewes, João Alvarinho
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Em julho de 2019, a Inapa e a OptiGroup AB concluíram
a aquisição pela Inapa da Papyrus Deutschland GmbH
& Co KG, empresa dedicada à distribuição de papel
para os segmentos gráfico e de escritório na Alemanha.
O volume de faturação do Grupo vai aumentar, assim,
em mais de 50%, tornando-se o principal distribuidor
de papel da Europa Ocidental.

In July 2019, Inapa and OptiGroup AB have signed
the closing of the acquisition by Inapa of Papyrus
Deutschland GmbH & Co KG, a company dedicated to the
distribution of paper to the graphic and office segments
in Germany. The Group’s turnover will thus increase by
more than 50%, becoming the leading distributor of
paper in Western Europe.

COM ESTA FUSÃO, É CRIADA
UMA UNIDADE MAIOR COM
MAIOR POTENCIAL DE
COMPRA, QUE TRARÁ MAIOR
PENETRAÇÃO E PRESENÇA
NO MERCADO ALEMÃO.

WITH THIS MERGER, A
LARGER UNIT WITH HIGHER
PURCHASING POTENTIAL IS
CREATED, WHICH WILL BRING
GREATER PENETRATION AND
PRESENCE IN THE GERMAN
MARKET.

A nova liderança
A nova organização operará sob a marca Inapa
Deutschland e contará com a liderança de Thomas
Schimanowski (CEO), Frank Weithase como COO (supply
chain), Martin Tewes como CCO (vendas e marketing)
e Hugo Rua como CFO.

The new leadership
The new organization will operate under the brand
Inapa Deutschland and will have Thomas Schimanowski
as the CEO, Frank Weithase as COO (supply chain),
Martin Tewes as CCO (sales and marketing) and Hugo
Rua as CFO.

A junção da Papier Union e Papyrus Deutschland é uma
oportunidade para estabelecer uma posição mais forte no
mercado alemão, gerar sinergias, garantir massa crítica
e melhorar o lucro operacional. “A combinação dos dois
negócios é uma oportunidade única que nos vai permitir
criar o líder na distribuição de papel na Alemanha, não
só em tamanho, mas sobretudo na proposta de valor”,
refere Hugo Rua, CFO. Desta forma, a futura Inapa
Deutschland terá um portfólio único, marcado pela sua
elevada diversidade e disponibilidade de produtos, não
esquecendo os sistemas mais avançados e uma rede
logística otimizada. Estará, assim, em posição de “não
só oferecer um bom serviço aos clientes, como também
fazê-lo de forma competitiva”, continua. A ideia é
conjugar uma oferta ímpar no mercado para os clientes
alemães, com uma estrutura de custos mais otimizada do
que os restantes players no mercado, colocando o Grupo
numa posição competitiva muito vantajosa.

The merger of Papier Union and Papyrus Deutschland
is an opportunity to establish a stronger position in
the German market, generate synergies, ensure critical
mass and improve operating profit. “The combination
of the two businesses is a unique opportunity that
will enable us to create the leading paper distribution
company in Germany, not only in size but above all in
value proposition,” says Hugo Rua, CFO. In this way, the
future Inapa Deutschland will have a unique portfolio,
marked by its high product diversity and availability,
not to mentioning the most advanced systems and an
optimized logistics network. It will thus be in a position
to “not only provide good service to customers, but
also do it competitively,” he continues. The idea is to
combine a unique offer for German customers, with a
more optimized cost structure than the other players in
the market, placing the Group in a very advantageous
competitive position.
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AS CAPACIDADES
LOGÍSTICAS DO GRUPO
IRÃO PERMITIR ATENDER
O MERCADO COM UM NÍVEL
DE SERVIÇO SUPERIOR.

A experiência adquirida com a fusão no mercado francês,
em 2016, traz vantagens acrescidas, antecipando
desafios próprios deste tipo de processos e que irão
ajudar a simplificar a integração das equipas e de
estruturas operacionais. Thomas Schimanowski (CEO)
refere que os fornecedores têm uma visão bastante
otimista relativamente ao futuro: “veem a transação
de uma forma muito positiva, pois o mercado está a
consolidar-se e preveem mais negócios com a futura
Inapa Deutschland”.
Conhecer o mercado alemão
Martin Tewes, CCO, ajuda a fazer um retrato do
mercado alemão: “Antes de tudo, temos que diferenciar
os mercados ‘Office’ e ‘Gráfico’. O mercado comercial
de papel gráfico na Alemanha não difere muito do de
outros países onde a Inapa está presente. Além da Papier
Union/Papyrus, a Igepa é outro importante participante
do mercado. Berberich, Antalis e Sappi também são
concorrentes diretos”. É no segmento de escritórios
que as diferenças se destacam. “Há um grande número
de fornecedores (comerciantes de papel, fornecedores
de escritório, revendedores e comerciantes online puros
como a Amazon) que já estão presentes no mercado. Nós
fornecemos uma ampla gama de clientes, mas precisamos
de manter e expandir a nossa posição atual”, acrescenta.
“A transação permite-nos responder à crescente viragem
para o digital e consequente diminuição da venda de
papel nos principais mercados. A combinação dos
negócios da Papier Union e da Papyrus oferece uma
oportunidade histórica de moldar ativamente o mercado
de papel alemão. No entanto, ao mesmo tempo, é preciso
continuar a questionar e a otimizar o nosso modelo
de negócio, especialmente porque os nossos clientes
também continuam a consolidar-se”, assegura.

Primeira Conferência da Papier Union e Papyrus Deutschland
Papier Union and Papyrus Deutschland First Conference

The experience gained from the merger in the French
market in 2016 brings additional advantages, anticipating challenges that will help simplify the integration of
teams and operational structures. Thomas Schimanowski (CEO) notes that suppliers have a very optimistic view
about the future: “They see the transaction in a very positive way as the market is consolidating and foresee more
business with the future Inapa Deutschland.”
Knowing the German Market
Martin Tewes, CCO, helps to draw a picture of the
German market: “First of all, we have to differentiate
between the ‘Office’ and ‘Graphic’ markets. The graphic
paper market in Germany does not differ much from
other countries where Inapa operates. Igepa is another
greater market player. Berberich, Antalis and Sappi are
also direct competitors.” However, there are greater
differences in the office segment. “There are a large
number of suppliers (paper merchants, office suppliers,
retailer and pure online merchants like Amazon) which
serve the market from various sources. We supply a wide
range of customers, but we need to maintain and expand
our current position”, he adds. “The transaction allows us
to respond to the growing digital shift and consequent
decline in paper sales in key markets. The combination
of the businesses of Papier Union and Papyrus offers us

THE GROUP’S LOGISTICS
CAPABILITIES WILL ENABLE
TO SERVE THE MARKET
WITH A HIGHER LEVEL
OF SERVICE.
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A (re)organização logística
Atualmente, em termos de transporte e logística, o serviço oferecido é já de extraordinária qualidade: está garantido o abastecimento em 24 horas e, no que diz respeito
ao portfólio de produtos, estes já se complementavam.
Neste momento, está a ser definida “uma futura gama
conjunta de marcas próprias e marcas de fornecedores.
É certo que a nova Inapa Deutschland será mais forte e
mais eficiente do que as duas empresas poderiam alguma
vez ser sozinhas. E isso também garantirá os negócios futuros dos nossos clientes”, garante Martin Tewes.
Thomas Schimanowski, CEO, acrescenta que, em algumas áreas, esta fusão já é efetiva: “A Papier Union está
a usar os centros logísticos da Papyrus em Kelkheim
e Langenhagen”. Há ainda arestas por limar, mas “estabelecemos a meta de que toda a reorganização esteja concluída até ao final de 2020 para que possamos atuar como
uma empresa conjunta no mercado”.
Neste processo altamente dinâmico, foi necessário pensar no que têm de melhor todos os mundos onde a Inapa
se move. “A futura gestão da cadeia de fornecedores será
organizada de acordo com o que de melhor se faz nesta
área. Por isso, estamos a questionar todos os processos
existentes das duas empresas, de forma a encontrar o
‘melhor dos dois mundos’ ou, se necessário, criar novos
fluxos de trabalho”, refere Frank Weithase. Está previsto
que a futura cadeia de fornecedores seja capaz de garantir o melhor serviço e disponibilidade possível, onde se
combina uma plataforma de armazenamento e de distribuição para os clientes do Grupo.
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a historical opportunity to actively shape the German
paper market. However, at the same time, we need to
continue to question and optimize our business model,
especially as our customers continue to consolidate”,
he says.
The logistic (re) organization
Nowadays, in terms of transport and logistics, the
service offered is already of extraordinary quality: supply
is guaranteed within 24 hours and, with regard to the
product portfolio, these already complemented each
other. At the moment, “we are working on our joint
future range of own brands and supplier brands. It is
certain that the new Inapa Deutschland will be stronger
and more efficient than both companies could have
been on their own. And this will also secure the future
businesses of our clients”, says Martin Tewes.
Thomas Schimanowski, CEO, adds that in some areas
this merger is already effective: “Papier Union is using
Papyrus’ logistics centers in Kelkheim and Langenhagen.” There are still a few rough edges, but “we have set
the goal that the entire reorganization will be completed
by the end of 2020 so that we can act as a joint venture
in the market.”
In this highly dynamic process, it was necessary to think
about the best of all worlds where Inapa operates. “Our
future supply chain organization will be arranged according to the best practice approach. So we are questioning
all existing processes of both companies in order to find
the ‘best of both worlds’ or, if necessary, create new

As equipas partilharam algumas ideias para a integração / Teams shared some ideas for the integration
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Hamburgo / Hamburg

Um por todos, todos por um
Uniformizar equipas, processos e culturas empresariais
é desafiante, mas não é novidade para a Inapa, que
começa a ter experiência suficiente para antecipar riscos
e ultrapassar obstáculos. “Estamos a aprender muito
e tentaremos combinar o melhor das duas empresas.
No entanto, os processos deverão ser redefinidos, pois
vamos implementar um novo ERP, o SAP 4/HANA, na
Alemanha, ao mesmo tempo, e os nossos processos
serão baseados neste sistema ERP”, esclarece Thomas
Schimanowski. Em alguns escritórios de vendas e filiais
já se fazem os preparativos para a chegada dos novos
colegas, como é o caso de Berlim, Colónia, Hannover
e Nuremberga.
Martin Tewes acrescenta ainda que esse esforço conjunto
e de ajustamento de processos e formas de trabalhar tem
sido uma realidade nas últimas semanas: “as equipas da
Papier Union e da Papyrus desenvolveram em conjunto
uma nova organização de vendas. Teremos uma abordagem muito mais orientada ao público-alvo e, portanto,
podemos oferecer contatos mais especializados. Nos próximos meses, vamos atualizar os nossos canais digitais
(loja virtual, EDI, mercados, etc.) para torná-los acessíveis a todos os nossos clientes”.
Para Frank Weithase, o maior desafio é precisamente
“harmonizar e integrar a nossa infraestrutura de TI.
Tenho a certeza de que a nossa equipa, muito motivada,
irá encarar isto como uma oportunidade para criar uma
cultura nova dentro da empresa.”

GERMANY WILL REPRESENT
ABOUT 2/3 OF THE GROUP’S
SALES.

workflows”, refers Frank Weithase. It is expected that
the future supply chain be able to guarantee the best service and availability by combining a storage and distribution platform for the Group’s customers.
One for all, all for one
Unifying business teams, processes and cultures is
challenging, but it is nothing new to Inapa, which has
enough experience to anticipate risks and overcome
obstacles. “We are learning a lot and will try to combine
the best of both companies. However, the processes
will have to be redefined as we will implement a new
ERP, SAP 4/HANA in Germany at the same time,
and our processes will be based on this ERP system”,
explains Thomas Schimanowski. Some sales offices
and branches are already being prepared for the arrival
of new colleagues like Berlin, Cologne, Hannover and
Nuremberg.
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A ALEMANHA REPRESENTARÁ
CERCA DE 2/3 DAS VENDAS
DO GRUPO.

A curto prazo, a combinação da Papier Union e da
Papyrus Deutschland tornará possível combinar o
melhor portfólio de serviços – em todas as categorias
de papel para escritório e gráficas, embalagens,
comunicação visual, soluções de segurança e higiene –
e produtos, com uma estrutura de custos aprimorada,
proporcionando uma clara vantagem competitiva,
que os clientes não tinham acesso. Seja como for, de
uma coisa Thomas Schimanowski não tem dúvidas: “o
compromisso é extremamente elevado e estamos felizes
por termos novos colegas a trabalhar connosco. As
medidas que definimos são apenas um começo e ainda
há um longo caminho a percorrer até à fusão final. No
entanto, estamos muito otimistas de que conseguiremos
um resultado excecional”.
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Martin Tewes adds that this joint effort in adjusting
processes and ways of working has been a reality in
recent weeks: “Papier Union and Papyrus teams have
jointly developed a new sales organization. We will have
a much more target-group oriented approach, so we can
offer customers more specialized contacts. In the coming
months, we will be upgrading our digital channels (online
store, EDI, markets, etc.) to make them accessible to all
our customers.”
For Frank Weithase, the biggest challenge is precisely
“harmonizing and integrating our IT infrastructure. I am
sure that our highly motivated team will see this as an
opportunity to create a new culture within the company.”
In the short term, the combination of Papier Union and
Papyrus Deutschland will make possible to combine the
best portfolio of services – across all categories of office
and graphic paper, packaging, visual communication,
safety and hygiene solutions – and products, with an
improved cost structure, providing a clear competitive
advantage that customers didn’t have access to. But
one thing is clear to Thomas Schimanowski: “The
commitment is extremely high and we are happy to
have new colleagues working with us. The measures we
have defined are just a beginning and we still have a long
way to go until the final merger. However, we are very
optimistic that we will achieve an exceptional result.”

Factos e Números
Facts & Numbers

1.100 colaboradores
1.100 employees
(Paper Union + Paper Deutschland)

500
PD 600
PU

Vendas 2018
2018 sales
± 1.000.000.000€

434M€
PD 565M€
PU

Na Alemanha, fazem parte do grupo Inapa:
In Germany, Inapa owns:
PAPEL/PAPER: Papier Union + Papyrus Deutschland
EMBALAGEM/PACKAGING: Inapa Packaging
VISCOM: ComPlott Papier Union
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[PAPEL VS DIGITAL / PAPER VS DIGITAL]

PAPEL E DIGITAL:

ENTRE A LUTA
E O DIÁLOGO

PAPER AND DIGITAL: BETWEEN STRUGGLE AND DIALOGUE
Há espaço para o papel num mundo cada vez mais digital.
Cada meio tem o seu lugar e cumpre um objetivo. É nesse
entendimento que se encontra a sustentabilidade do planeta.
Paper is useful in an increasingly digital world. Both paper and digital
have important benefits. The sustainability of the planet
is based on this understanding.
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Se, por um lado, as plataformas digitais ganham terreno
no nosso quotidiano e se promove o desenvolvimento
das competências necessárias para se trabalhar nesse
ambiente, o formato impresso continua a ocupar um espaço importante e necessário. Estudos nas mais diversas
áreas atribuem três características ao formato impresso:
atenção, memória e emoção. Efetivamente, tem uma
maior capacidade de chamar a atenção, de reter a informação veiculada e de criar uma relação sensorial com
o leitor, como demonstramos em seguida.
Impressão ou digital no contexto da sala de aula
A tecnologia tem procurado entrar em todas as nossas
áreas de existência e as salas de aula não são exceção, sobretudo porque é o meio de comunicação e diversão por
excelência dos mais jovens. Mas será isso um sinal de sucesso ou de aquisição de conhecimento, por si só? Vários
estudos referem que não e que o digital não se adequa
a todas as pessoas, nem a todas as situações.
Num trabalho realizado por Daniel Oppenheimer, professor de Psicologia na Universidade Carnegie Mellon
(EUA), identificou-se, por exemplo, que há uma maior
dificuldade de concentração nos alunos que usam tecnologia na sala de aula. Através do estudo de vários casos,
verificou que as aulas que requerem mais concentração
podem ser mais produtivas se forem usados textos em
papel e que impliquem a escrita à mão. Por outro lado,
as aulas ou trabalhos que exijam que os alunos recorram
a fontes externas, ou que necessitem de maior rapidez
na pesquisa de grandes quantidades de informação, podem sair beneficiadas com o uso do computador. A cada
necessidade, a sua ferramenta.
Ler em papel é mais eficaz do que ler em formato
digital
No caso da publicidade, por exemplo, se o meio digital
nos permite chegar mais longe e mais depressa, este não
é o único formato e nem sempre o mais eficaz. De acordo
com um estudo da Two Sides (organização global, sem
fins lucrativos, criada por membros das indústrias de celulose, papel e comunicação impressa), 59% das pessoas
não confia na maior parte da publicidade a que tem acesso nesse meio virtual. Uma investigação levada a cabo por
Andy Myers, especialista britânico em Neuroimagiologia
Cognitiva, pode ajudar a explicar este comportamento.
O estudo revelou que, quando lemos numa plataforma
online, o nosso olhar é errante e pouco focado, daí que o
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Digital platforms are gaining ground in our daily lives
and it has encouraged the development of specific skills
to use digital technologies. However, print continues to
play an important role. Studies in the most diverse areas
point out three characteristics regarding print: attention,
memory and emotion. Indeed, it has a great ability to
capture attention, retain information and generate
a strong emotional response in readers, as shown below.
Printing or digital in the classroom context
Technology has changed many areas of life and classrooms are no exception, especially as it is the primary
means of communication and entertainment for young
people. But is this a sign of success or knowledge acquisition? Several studies say that it is not and digital is not
suitable for all people or for all situations.
In a study conducted by Daniel Oppenheimer, professor
of psychology at Carnegie Mellon University (USA),
he concluded that students who use technology in the
classroom have greater difficulty concentrating. Through
the study of several cases, he found that lessons that
require focused attention may be better served using
paper and handwriting. On the other hand, lessons that
require students to reference external sources or rapidly
sift through large quantities of information may benefit
from the use of computers. A different tool to suit every
need.
Reading on paper is more effective than reading
in digital format
For advertising, for example, if digital allows us to
go further and faster, this is not the only format and
not always the most effective. According to a study by
Two Sides (a global non-profit organization created by
members of the pulp, paper and print industries), 59%
of people don’t trust digital advertising. An investigation
carried out by Andy Myers, a British expert in Cognitive
Neuroimaging, may help explain this behaviour. The
study revealed that, when we read on an online platform,
our gaze is wandering and not very focused, so the more
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contacto mais físico que uma edição impressa permite é,
para o especialista, um antídoto poderoso para este olhar
inconstante. Além disso, desencadeia respostas emocionais mais profundas, cria maior relação com o produto
e com o conteúdo e forja memórias mais fortes. Assim,
conclui que as marcas que usem exclusivamente os meios
digitais estão a competir por atenção contra um enorme
volume de informação e o comportamento instável do
seu público. Por seu lado, o formato impresso, quando
capta o interesse do leitor, ajuda as marcas a manter o
foco do público durante mais tempo. Como quando se lê
em papel, a compreensão do que é lido é maior, ao contrário do que acontece com os canais digitais, o suporte
impresso é encarado como mais credível.

physical contact that a printed edition allows, is for
the expert, a powerful antidote to this wandering eye.
Moreover, it also triggers deeper emotional responses,
creates greater relationship with the product and content
and forges stronger memories. Thus, he concludes that
brands that use digital media exclusively are competing
for attention against an enormous volume of information
and the unstable behaviour of their audience. On the
other hand, print captures the readers’ attention and
helps brands to stay in their memories long after the ad is
out of sight. As when reading on paper the understanding
of what is read is greater, contrary to what happens with
digital channels, print is seen as more credible.

INDÚSTRIA DO PAPEL:
ALGUNS FACTOS
PARA LUTAR CONTRA OS MITOS

PAPER INDUSTRY:
SOME FACTS
TO FIGHT THE MYTHS

MITO
Só deveríamos usar
papel reciclado.

FACTO
Não é possível.

MITH
We should only use
recycled paper.

FACT
Not possible.

63% das pessoas acredita que só se deveria recorrer
a papel reciclado, de acordo com um relatório da Two
Sides (organização global, sem fins lucrativos, criada por
membros das indústrias de celulose, papel e comunicação
impressa), de fevereiro de 2019. Foram questionadas
mais de seis mil pessoas na Áustria, França, Alemanha,
Itália, Finlândia, Noruega, Suécia e Reino Unido.

63% of people believe that only recycled paper should
be used, according to a report from Two Sides (a global
non-profit organization created by members of the pulp,
paper and print industries), on February 2019. More
than 6,000 people were surveyed in Austria, France,
Germany, Italy, Finland, Norway, Sweden and the
United Kingdom.

Na realidade, tanto a fibra virgem (de florestas certificadas) como a fibra reciclada são essenciais para o ciclo de
fabricação do papel. A indústria de papel europeia já usa
cerca de 56% de fibra reciclada, porém, esta não tem uma
utilização infinita, pois, teoricamente, as fibras de papel
podem ser recicladas apenas entre quatro a seis vezes.

In fact, both virgin fiber (from certified forests) and
recycled fiber are essential to paper cycle. The European
paper industry already uses about 56% of recycled fibre,
but it is not infinitely used, as in theory paper fibres can
only be recycled four to six times.
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MITO
A indústria de papel
é a principal emissora
de gases de efeitos
de estufa (GEE).

FACTO
Não é verdade.

MITH
Paper production is a
major cause of global
greenhouse gas emissions
(GHGs).

FACT
Not true.
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Dos entrevistados do estudo da Two Sides, cerca de 37%
acredita que a produção de papel é a principal causa das
emissões globais de GEE.

About 37% of the people interviewed in the Two Sides
study believe that paper production is the main cause of
global GHG emissions.

A indústria de celulose e papel é a maior utilizadora e
produtora individual de energias renováveis na União
Europeia. Entre 2005 e 2017, reduziu em 25% as suas
emissões de CO2.

The pulp and paper industry is the biggest single
industrial user and producer of renewable energy in the
European Union. Besides, it reduced its CO2 emissions by
25% between 2005 and 2017.

MITO
A indústria de papel
é a maior responsável
pela desflorestação.

FACTO
Não é verdade.

MITH
Paper industry
is largely responsible
for deforestation.

FACT
Not true.

No que diz respeito à associação da desflorestação à
indústria do papel, a perceção do público está desfasada
da realidade, já que considera que esta figura no topo dos
responsáveis.

With regard to linking deforestation to the paper
industry, the public’s perception is out of touch with
reality, as they consider it to be one of the main
responsible for this.

Os factos indicam, porém, que esta é apenas responsável
por 13% do consumo florestal, sendo a agricultura
a principal responsável pela desflorestação a nível
mundial. Facto curioso: os entrevistados acreditam que
essa é a atividade com menor impacto.

However, the facts indicate that it is only responsible for
13% of forest consumption, with agriculture being the
main contributor to global deforestation. Curious fact:
respondents believe that this is the activity with the
least impact.
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[ESTRATÉGIA EUROPEIA PARA OS PLÁSTICOS
EUROPEAN STRATEGY FOR PLASTICS]

FIM DO PLÁSTICO:

É AGORA?

END OF PLASTIC: IS IT NOW?
O plástico é um material com inúmeras vantagens.
Mas a sua utilização desenfreada desafia a sustentabilidade
do planeta. Novas diretrizes e produtos alternativos
podem ser uma opção eficaz.
Plastic is a material with numerous advantages. However, its uncontrolled use
challenges the sustainability of the planet. New guidelines and alternative products
may be an effective option.

A União Europeia (UE) introduziu recentemente
diretrizes específicas que pretendem restringir o
uso de alguns produtos de plástico a partir de 2021,
nomeadamente talheres de plástico, pratos, cotonetes,
palhinhas e agitadores. Por outro lado, terá igualmente
que se garantir a reciclagem de 90% das garrafas de
plástico até 2029, exigir que a composição contenha 25%
de material reciclado até 2025 e 30% até 2030.
A chamada Estratégia Europeia para os Plásticos na
Economia Circular, assinada em janeiro de 2018,
pretendeu dar início à forma como os produtos plásticos
são desenhados, usados, produzidos e reciclados nos
países da UE.
A função do material plástico não é colocada em
causa, já que as suas inúmeras utilizações fomentam o
desenvolvimento económico das populações, desde a
indústria automóvel e aeronáutica, à inovação médica.
Porém, a forma como é produzido, utilizado e eliminado
não permite aproveitar os seus benefícios em toda a sua
extensão, numa abordagem mais circular e sustentável.

The European Union (EU) has recently introduced specific
guidelines to restrict the use of some plastic products
from 2021, including plastic cutlery, plates, cotton swabs,
straws and stirrers. On the other hand, 90% of plastic
bottles must be recycled by 2029 and the composition
must contain 25% of recycled material by 2025 and 30%
by 2030.
The so-called European Strategy for Plastics in the Circular
Economy, signed in January 2018, aimed to rethink the
way plastic products are designed, used, produced and
recycled in EU countries.
The role of plastic is not called into question, as its
numerous uses foster the economic development of
populations, from the automotive and aeronautical
industries to medical innovation. Nevertheless, the way
it is produced, used and disposed of, does not allow to
explore all the benefits in a more circular and sustainable
approach.
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Repensar e Reciclar
O objetivo da UE é, assim, repensar e melhorar o funcionamento da cadeia de valor cujos principais intervenientes são os produtores, empresas de reciclagem,
retalhistas e consumidores finais.

Rethink and recycle
The EU’s aim is therefore to rethink and improve the
functioning of the value chain, with producers, recycling
companies, retailers and final consumers as the main
players.

Na lista das medidas da UE para a implementação da
Estratégia, estão, entre outras, a indicação de métodos
para avaliar as perdas de microplásticos de pneus, têxteis
e tintas e, consequentemente, a implementação de ações
que reduzam a poluição causada por estes. Está também
em andamento a definição de medidas para reduzir
as perdas de pellets de plástico (pequenos grânulos de
resinas plásticas usados na indústria para produzir
diferentes tipos de plásticos).

The list of EU’s measures for the implementation of the
Strategy includes, among others, methods for assessing
the losses of microplastics of tyres, textiles and paints
and, consequently, finding ways to reduce pollution.
Measures to minimize losses of plastic pellets (small
granules of plastic resins used in industry to produce
different types of plastics) are also underway.

Papel Kraft como alternativa ao plástico
Na procura de alternativas mais sustentáveis, as
indústrias têm encontrado diversas soluções, como
o uso de aço inoxidável em produtos como garrafas
ou palhinhas. O vidro e o bambu também têm vindo a
ocupar espaço que, em alguns casos, era seu até serem
destronados pelo plástico, como nas garrafas de água ou
nos talheres descartáveis.
A indústria do papel tem procurado, igualmente, ir ao encontro de uma política ecologicamente mais sustentável.
Nesse sentido, surgiram soluções como as embalagens
feitas com papel Kraft reciclável, por exemplo. Trata-se
de sacos práticos e resistentes, que se decompõem na
natureza em apenas alguns dias. Este é um material fabricado a partir da mistura de fibras de celulose curtas e
longas, provenientes de polpas de madeiras macias. Por
essa razão, torna-se uma excelente solução não só para
as embalagens, como também no desenvolvimento de

Kraft paper as an alternative to plastic
In the search of more sustainable alternatives, industries
have found several solutions, such as the use of stainless
steel in products like bottles or straws. Glass and bamboo
have also been gaining ground in bottles or disposable
cutlery.
The paper industry is also focusing on achieving a more
ecologically sustainable policy. This has led to solutions
such as packaging made from recyclable Kraft paper.
These are practical and durable bags that decompose in
nature in just a few days. Kraft paper is a material made
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produtos de estacionário, como envelopes e cartonagens
diversas. Além disso, pode ser também utilizado em copos, pratos e até palhinhas, uma escolha ideal para festas
que se querem mais amigas do ambiente.
Definir regras de utilização e procurar soluções alternativas menos poluentes parece ser o melhor caminho para
um mundo ambientalmente mais sustentável.

from a mixture of short and long cellulose fibres from soft
wood pulp. For this reason, it becomes an excellent option
not only for packaging, but also for the development
of stationary products such as envelopes and various
cartons. In addition, it can also be used in glasses, plates
and even straws, an ideal choice for parties that want to
be more environmentally friendly.
Defining rules of use and seeking less polluting solutions
seems to be the best way to a more environmentally
sustainable world.

Vale a pena pensar nisto!

It is worth thinking about it!
A Europa produz anualmente cerca de
Europe produces annually

Em média cada pessoa na
União Europeia contribuiu com
On average, each person in the
European Union contributed

58

milhões
de toneladas
million tons

31 Kg

plástico

31 Kg

plastic

O uso dos plásticos distribui-se da seguinte forma1
The use of plastics is as follows1

40%

22,5%

20%

9%

6%

3%

embalagens
packaging

bens de uso
doméstico
e de consumo
consumer and
household goods

edifícios
e construção
building and
construction

automóveis
e camiões
cars and
lorries

equipamento
elétrico
e eletrónico
electrical and
electronic
equipment

agricultura
agriculture

1. https://apambiente.pt/?ref=x254
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[RGPD / GDPR]

EM SINTONIA

COM O NOVO RGPD
KEEPING IN LINE WITH THE RECENT GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)
Em vigor desde maio de 2018, o novo Regulamento Geral
sobre a Proteção de Dados (RGPD) permitiu ao Grupo Inapa
refletir sobre os seus processos e responder de forma
adequada aos novos requisitos.
Effective since May 2018, the new General Data Protection Regulation (GDPR)
has allowed Inapa Group to reflect on its processes and respond appropriately
to the new requirements.

O novo Regulamento Geral sobre a Proteção de
Dados (RGPD) pretende introduzir um conjunto de
alterações-chave relacionadas com os requisitos que
suportam a proteção de dados pessoais dos cidadãos
europeus e garantir a conformidade e atualização da
legislação relativa ao tratamento desses dados.

The new General Data Protection Regulation (GDPR)
aims to introduce several key changes regarding personal
data protection requirements supporting the protection
of personal data of European citizens and to harmonize
and update legislation for the processing of this data.
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Para o Grupo Inapa esta foi a oportunidade ideal para
analisar e refletir sobre os seus atuais mecanismos de
proteção de dados e garantir os ajustes necessários
para responder, de forma adequada, a estes novos e
desafiantes requisitos. Foram, inclusivamente, nomeados
responsáveis por garantir a proteção de dados, a nível
local, em cada país onde a Inapa opera.
Os desafios-chave para o Grupo Inapa
• Sensibilizar todos os colaboradores para os requisitos
a cumprir sobre a proteção de dados pessoais;
• Analisar os dados do Grupo;
• Rever e atualizar a documentação existente, tendo
em conta as recentes necessidades de proteção de dados;
• Assegurar a conformidade dos contratos com
os requisitos do RGPD;
• Definir e implementar o Modelo de Governança
de Proteção de Dados;
• Implementar a análise de risco relativa à proteção
de dados e avaliar os dados sensíveis existentes;
• Implementar novos processos (tais como: reporte
de violações ao nível dos dados, readquirir e validar o
consentimento para futuros envios de informação, etc.);
• Avaliar a conformidade interna em todas as unidades
de negócio com a nova Regulamentação;
• Controlar os níveis de conformidade e o plano
de mitigação;
• Disponibilizar informação a todos os stakeholders,
bem como uma plataforma de comunicação com
a informação mais relevante.
Grupo de trabalho RGPD
Identificar, desenvolver e implementar iniciativas que
não só estejam em conformidade com esta nova Regulamentação, como tenham um impacto transversal na
organização, é o objetivo de base do grupo de trabalho
criado para esse efeito.
No arranque do projeto, começou por ser definido um
Projeto de Avaliação da Preparação para a Entrada em
Vigor do RGPD, que contou com o apoio da consultora
Deloitte, e onde foi feito um levantamento dos processos
correntes: formas de aquisição e gestão dos dados
pessoais, avaliação do nível de conformidade e definição
de um plano de implementação de medidas a curto,
médio e longo prazo.
Este plano de ação permitirá ao Grupo Inapa manter o
trabalho que tem desenvolvido ao nível da transparência
e da conformidade com todo o tipo de leis e regulamentações, incluindo o RGPD.
Até ao final do ano, espera-se que seja aprovado e
implementado o “Personal Data Protection Governance
Model”, cuja função é garantir que os dados pessoais são
tratados de acordo com o estatuído no RGPD.

For Inapa Group, it was the ideal opportunity to analyse
and reflect on its current data protection mechanisms
and assure the necessary adjustments to adequately
address these new and challenging requirements. Inapa
Local Data Protection Managers were appointed (LDPM)
for each country where it operates.
The key challenges for Inapa Group
• GDPR key challenges Inapa Group raising internal
awareness on personal data protection requirements;
• Analyze company data;
• Review and update existing documentation regarding
data protection;
• Assure contracts comply with GDPR Requirements;
• Define and implement a data protection Governance
Model;
• Implement risk analysis on data protection and assess
existing sensitive data;
• Implement new processes (i.e. reporting data
breaches, reacquire and validate consent, etc.);
• Assess internal compliance at all business units;
• Control compliance level and mitigation plan;
• Provide information to all stakeholders and
provide a communication platform with all relevant
information.
Inapa GDPR working Group
Identifying, developing and implementing initiatives
that not only comply with this new Regulation, but also
have a transversal impact on the organization, is the
principal objective of the working group created for this
purpose.
This project started with a GDPR Readiness Assessment
Project, supported by Deloitte, which attained a set of
results: ways of acquiring and managing personal data,
overall evaluation of compliance level and definition of
an action plan allowing the implementation of measures
in the short, medium and long term.
This action plan will enable Inapa Group to sustain its
care about transparency and being compliant with any
kind of laws and regulations, including GDPR.
By the end of the year, the Personal Data Protection
Governance Model, whose function is to ensure that
personal data are processed in accordance with the
GDPR, is expected to be approved and implemented.
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[MERCADO DE PAPEL / PAPER MARKET]

PRODUÇÃO DE PAPEL:

COMO NAVEGAR
EM MARES AGITADOS
PAPER PRODUCTION: HOW TO NAVIGATE
IN ROUGH SEAS
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A indústria do papel enfrenta um momento de grandes alterações
estruturais, que se traduzem numa maior preponderância dos
distribuidores e num período de transformação para o setor.
The paper industry is facing a moment of major structural changes, which leads
to a greater preponderance of distributors and a period of transformation for the sector.

O aumento do preço das matérias-primas utilizadas na
produção de papel, nomeadamente a celulose (cerca de
35%, nos últimos dois anos) – que conhece igualmente uma
maior procura noutros setores, como o das embalagens –
provocou, consequentemente, uma subida do preço dos
papéis para a indústria gráfica e para escritórios. Trata-se
de uma tendência pouco comum e sem cenários paralelos
na história da indústria do papel, já que em 2017 e 2018,
estes valores aumentaram mais de 10%. Num movimento
paralelo, também o custo de produtos auxiliares utilizados
na produção de papel, como por exemplo os aditivos
químicos, tem aumentado.
Acrescente-se a este movimento, o da alteração de hábitos
de consumo, como sejam a crescente procura dos formatos
digitais e a diminuição do consumo de produtos impressos.
No que diz respeito ao papel, em 2018, inúmeros mercados
europeus sofreram quedas muito significativas, em termos
de procura. Na Alemanha e em França, por exemplo,
registou-se uma queda de 7% e, em Espanha, a procura caiu
5%. Esta tendência revelou-se mais expressiva nos papéis
revestidos, em comparação com os papéis não revestidos.

A QUANTIDADE DE CELULOSE
UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE
PAPEL REPRESENTA CERCA
DE UM TERÇO DO TOTAL DO
CONSUMO DESTA MATÉRIA-PRIMA NO MUNDO, SENDO
GRANDE PARTE DA CELULOSE
CONSUMIDA UTILIZADA PARA
A PRODUÇÃO DE TECIDO E DE
PRODUTOS DE EMBALAGEM.

THE AMOUNT OF PULP USED
IN PAPER PRODUCTION
REPRESENTS ABOUT ONE
THIRD OF THE TOTAL WORLD
PULP CONSUMPTION, AS THE
MAJORITY IS USED IN THE
PRODUCTION OF TISSUE AND
PACKAGING PRODUCTS.

The increase in the price of raw materials used in the
production of paper, namely pulp (around 35% in the
last two years) – which is also in greater demand in
other sectors such as packaging – has consequently led
to a rise in the price of paper for the printing industry
and offices. This is an unusual trend and with no parallel
scenarios in the history of the paper industry, as in 2017
and 2018, these figures increased more than 10%. In a
parallel movement, the cost of auxiliary products used
in paper production, such as chemical additives, has also
increased.
Additionally, there is the change in consumer habits,
such as the growing demand for digital formats and
the decrease in consumption of printed products. With
regard to paper, in 2018, several European markets
suffered very significant drops in their demand.
Germany and France, for example, decreased 7% and
Spain fell 5%. This trend was stronger in coated papers
rather than in uncoated papers.
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A conversão das fábricas de papel
A problemática genérica da questão das margens dos produtores de papel, em conjunto com o consumo reduzido
deste material, levou à conversão das fábricas de papel,
abrindo espaço para a introdução de equipamentos de
outras áreas, nomeadamente dedicados à produção de
produtos de embalagens. A conversão prevista para o final
de 2020 da fábrica de Stora Enso, em Oulu, um fabricante finlandês de pasta de papel, que vira agora para o setor
da embalagem, é disso exemplo e vai significar um ajustamento significativo na oferta de papéis revestidos na Europa. A Stora Enso prevê um investimento de 350 milhões
de euros para aumentar a produção de papel Kraft, usado
em embalagens, e reduzir a produção de papel revestido
para revistas. A empresa entende estar, assim, a seguir as
tendências que ditam a expansão do comércio eletrónico
e a substituição de plástico por materiais biodegradáveis.
A questão dos elevados custos das matérias-primas irá
continuar a ser problemática para os produtores, uma vez
que não haverá um aumento da capacidade de produção
de celulose nos próximos anos, o que poderá gerar novos
aumentos de preço desta matéria-prima, que se podem
refletir no mercado de papel.
Os distribuidores terão um papel-chave nesta necessária
forma de estar, mediante a adaptação do seu portfólio
e a indicação das melhores opções a serem adquiridas
pelos seus clientes, transformando, deste modo, a indústria do papel.
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The conversion of paper mills
The general problematic of the margins of paper
producers, along with the reduced consumption of this
material, led to the conversion of paper machines into
other areas, mainly packaging products. The planned
conversion of the Stora Enso mill in Oulu, a Finnish pulp
manufacturer, by the end of 2020, which is now turning
to the packaging sector, is an example of this and will
mean a significant adjustment in the supply of coated
paper in Europe. Stora Enso foresees an investment of
350 million euros to increase the production of Kraft
paper, used in packaging, and reduce the production
of coated paper for magazines. The company therefore
believes that it is following the trends that dictate the
expansion of e-commerce and the replacement of plastic
with biodegradable materials.
The raw material cost situation will continue to be
problematic for producers, as there will be no increase in
pulp production capacity in the coming years, which may
lead to further pulp price increases, reflected in the paper
market.
Distributors will play a key role, adjusting their portfolio,
advising costumers on the best options and reshaping
the paper industry.

action
[INAPA PACKAGING]

EMBALAR E PROTEGER

PROJETOS
EXTRAORDINÁRIOS
PACKAGING AND PROTECTING
EXTRAORDINARY PROJECTS

Saltar de helicóptero, percorrer as estradas da Tanzânia
ou carregar um desfibrilhador, sem riscos e sem estragos,
é o que se pretende das embalagens da Inapa.
Qualquer que seja o destino ou o produto embalado.
Helicopter jumping, walking along Tanzanian roads or carrying a defibrillator,
without risk or damage, is what you want from Inapa packaging.
Whatever the destination or the packaged product.
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In 2019, Inapa Packaging Portugal signed a contract
with Peli, a global leader in the design and production
of high-performance cases, specific packaging solutions,
transportation systems for professionals and outdoor
enthusiasts.

Malas Peli para peças metálicas
Peli cases to package metal parts

Em 2019, a Inapa Packaging Portugal fechou um contrato com a Peli, empresa líder global no design e na produção de malas de proteção de alta performance, soluções
de embalagem específicas, sistemas de transporte para
profissionais e entusiastas do outdoor.
Os seus produtos são estanques e fortes mas apresentam
uma leveza extraordinária, disponíveis em diferentes
tamanhos e podem incluir diversos tipos de acessórios,
graças à espuma interior, cortada à medida. Com o
acesso a este novo portfólio, é possível oferecer ao
cliente exatamente o que este procura e personalizar o
que ainda não encontrou. Nestes casos, entra em cena a
fresadora CNC, que ajuda na produção de enchimentos
em espuma para caixas de ferramentas, armamento
ou também nas embalagens de luxo (ourivesaria e
cosmética), à medida das necessidades. Além disso,
permite fazer uma amostra para o cliente e alterar se for
necessário. Desta forma, é possível apresentar soluções
mais eficientes, mais baratas e ecologicamente mais
sustentáveis, pois é usada a mínima quantidade possível
de material para embalar.
“O enchimento de espuma pode ser usado em várias
áreas de negócio, de forma muito versátil”, refere
António Cabral, General Manager na Inapa Packaging.
Um dos exemplos é o da área dos vinhos, em que as
caixas assim revestidas, embalam garrafas especiais, de
forma a dar-lhes um ar mais distinto. “Mas também a
área da comunicação de empresas ou da prototipagem
ganham com estas possibilidades, ao pedir para produzir
pequenas quantidades de peças, onde não se justifica
fazer moldes, ou no caso de o cliente precisar de enviar
um produto finalizado para aprovação, antes das peças
entrarem no processo de produção normal”, continua
o responsável.
Está garantido um acompanhamento personalizado
e adaptado às necessidades de cada projeto, da indústria
do entretenimento às forças militares e de segurança.

Its products are watertight and strong, extraordinarily
light, available in different sizes and can include various
types of accessories, thanks to the interior foam, cut
to size. With this new portfolio, customers get exactly
what they are looking for and personalize what they
have not yet found. In these cases, the CNC milling
machine comes into play, which helps in the production
of foam fillings for toolboxes, armament or also in luxury
packaging (jewellery and cosmetics), according to the
needs. In addition, it allows to make easily a sample for
the customer and change it quickly if necessary. In this
way, it is possible to present more efficient, cheaper and
ecologically sustainable solutions, because it is used the
minimum amount of packaging.
“Foam filling can be used in various business areas in a
very versatile way,” says António Cabral, General Manager at Inapa Packaging. One of the examples is the wine
area, where the boxes coated in this way, pack special
bottles, in order to give them a more distinct aspect.
“But also the area of communication or prototyping
gain with these possibilities, producing small quantities
of pieces, where it is not justified to make molds, or if the
customer needs to send a finished product for approval,
before the pieces enter the normal production process,”
continues the responsible.
Tailored support is guaranteed and adapted to the needs
of each project, from the entertainment industry to the
military and security forces.
Mala Peli para computador / Peli case for computer
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A ESPUMA UTILIZADA, A
PE CX 45, É DURA E RÍGIDA, O
QUE SIGNIFICA QUE AGUENTA
UM PESO DE 45 QUILOS
POR METRO QUADRADO,
GARANTINDO SEGURANÇA
SUFICIENTE PARA OS
PRODUTOS EMBALADOS.

Exemplos que chegam da Alemanha
Da Inapa Packaging Alemanha chegam exemplos
igualmente interessantes, onde as embalagens podem
ser feitas à medida dos requisitos dos clientes. As duas
plotter de corte de que dispõem respondem bem às
necessidades e podem ser usados diversos tipos de
materiais, como cartão, cartão ondulado, espuma de
polietileno (um produto 100% reciclável) e painéis, de
diferentes gramagens, cores, revestidos e não revestidos.
Daqui resulta uma enorme variedade de embalagens,
desde simples caixas de papelão, com inclusão de
compartimentos, estofados ou não, de espuma, até
soluções mais complexas feitas a partir da combinação
desses materiais. E, mais uma vez, a tecnologia, materiais e máquinas associadas, permitem fazer entre uma
e pequenas séries de embalagens.
A melhor solução à medida de cada cliente
Com a introdução das peças de espuma de PE da Inapa,
melhoraram-se significativamente os índices de proteção
dos produtos embalados. Facto de extrema importância, uma vez que a área da embalagem – que inclui a
distribuição de soluções e materiais – é a segunda maior
área de negócio da Inapa. Apresenta inúmeras sinergias
com a distribuição de papel e tem um enorme potencial
de cross-selling, através das suas operações na Alemanha,
França e Portugal, quer para os clientes da área gráfica,
quer para o segmento office. Ao desenvolver tecnologias
e conceitos de embalagem únicos, permite oferecer aos
clientes os serviços de conceção de embalagem exclusiva,
embalamento e logística associada.

Plotter de corte Esko / Esko plotter cutter

Examples from Germany
There are equally interesting examples from Inapa
Packaging Germany where packaging can be tailored
to customer requirements. Their two cutting plotters
respond well to the needs and can be used in various
types of materials, such as cardboard, corrugated board,
polyethylene foam (a 100% recyclable product) and
panels of different weights, colors, coated and uncoated.
This results in a huge variety of packaging, from simple
cardboard boxes, including compartments, upholstered
or not, to foam, to more complex solutions made from
the combination of these materials. And, once again, the
technology, materials and associated machines allow to
make from one to small series of packages.
The best solution tailored to suit each client’s needs
With Inapa’s PE foam parts, the protection rates of the
packaged products were significantly improved. This is
extremely important, since the packaging area – which
includes the distribution of packaging solutions and
materials – is the second most important business area of
Inapa. It has multiple synergies with paper distribution
as well as cross-selling potential, through its operations
in Germany, France and Portugal, either to customers
in the graphic industry or to the office segment. By
developing unique packaging technologies and concepts,
it allows to offer customers unique packaging design,
filling and logistics services that may be associated.

THE FOAM USED, PE CX 45,
IS HARD AND RIGID, WHICH
MEANS IT CAN BEAR A
WEIGHT OF 45 KILOS PER
SQUARE METER, ENSURING
SUFFICIENT SAFETY FOR
THE PACKAGED PRODUCTS.
Embalagem de cartão canelado ou ondulado
Cardboard and corrugated cardboard packaging
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[À CONVERSA COM CLIENTE / A TALK WITH CLIENT]

CLOÎTRE
CLOÎTRE
A história da tipografia francesa Cloître foi marcada pelo desejo
de encontrar alternativas e antecipar tendências de mercado.
Conheça este parceiro da Inapa França, para quem as relações
humanas estão na sua génese e na sua visão de futuro.
The history of the French printing company Cloître has been marked by the desire
to find alternatives and anticipate market trends. Get to know this partner of Inapa France,
for whom human relations are in its origin and forward-looking vision.

Nascida em 1937 no centro de uma pequena vila na
Bretanha, a Cloître, com mais de 80 anos de história,
soube acompanhar os tempos, sem abdicar dos seus
valores. Estivemos à conversa com Christophe Dudit,
gestor da Cloître, sobre a evolução da empresa e ainda de
que forma a sua parceria com a Inapa traz vantagens para
ambas as partes.

Born in 1937 in the centre of a small town in Brittany,
Cloître, with more than 80 years of history, has been able
to keep up with the times, without giving up its values.
We had a conversation with Christophe Dudit, Cloître’s
manager, about the evolution of the company and how
its partnership with Inapa has advantages for both
companies.

Decidiram posicionar-se num campo mais
generalista, mas quais são os vossos produtos
diferenciadores?
O nosso posicionamento é sermos um centro de
impressão generalista. A nossa escolha baseou-se em
sermos capazes de encontrar uma solução para todas
as necessidades “impressas” dos nossos clientes. Isso
significa que continuamos a ser o único interlocutor (ou o
mais exclusivo possível) e que lhes trazemos as melhores
soluções.

You have decided to position your company
in a more general sector, but what are your
differentiating products?
Our positioning is to be a generalist printing centre. Our
choice was based on being able to find a solution to all
our customers’ “printed” needs. This means that we are
still the only (or most exclusive) interlocutor and offer
the best solutions.
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Christophe Dudit

Como veem a concorrência do digital?
O digital é inevitável, contudo, como empresa a trabalhar
na área do papel, temos vindo a comunicar com os
nossos clientes sobre os pontos fortes do papel, de forma
a aconselhá-los sobre a melhor solução para os seus
projetos. Além disso, oferecemos oficinas educacionais
há mais de 10 anos, cujo tema é precisamente “o lugar
da impressão nas estratégias de comunicação”. A ideia
é fazer com que os nossos clientes e potenciais clientes
pensem em como usam o papel, imprimindo com
utilidade real e um bom ROI. De facto, o digital é um
estímulo para não “ficarmos com os dois pés no mesmo
sapato!”
Pode descrever a abordagem ambiental e de RSE
da sua empresa?
A Cloître está comprometida com uma abordagem de
desenvolvimento sustentável muito antes da palavra
existir. Os irmãos Cloître foram os “precursores”,
tendo encontrado soluções para economizar água do
CTP e reciclar os restos de papel, fazendo fertilizantes
para as árvores. A RSE está integrada nas práticas
quotidianas, prova disso é o relatório disponível no
nosso site. Somos um membro ativo do Club Finistère
Sustainable Development, Product in Brittany e Home
Youth Enterprise (AJE) e nos nossos workshops damos
formação sobre impressão ecológica.
Consegue definir o perfil dos seus clientes?
É difícil definir o perfil de clientes, pois somos uma
empresa generalista. Os nossos clientes vão desde o
artesão à empresa multinacional e todos os setores de
atividades estão representados. Temos vindo a observar
que a proporção de agências de comunicação está a
diminuir (utilizam a tecnologia digital em seu benefício
e usam menos as impressoras) mas, de qualquer forma,
em 10 anos, o número dos nossos clientes ativos (pelo
menos um pedido por ano) aumentou de 1200 para 2200.

How do you see digital competition?
Digital is inevitable, however, as a company working in
the paper industry, we have been communicating with
our customers about the strengths of paper, in order
to advise them on the best solution for their projects.
Besides, we have been offering educational workshops
for over 10 years, whose theme is precisely “the place
of printing in communication strategies”. The idea is
to make our customers and potential customers think
about how they use paper, printing with real utility and a
good ROI. In fact, digital is a stimulus not to “keep both
feet on the same shoe!”
Can you describe your company’s environmental
and CSR approach?
Cloître is committed to a sustainable development
approach long before the word exists. Cloître brothers
were the “forerunners”, having found solutions to save
water from the CTP and recycle waste paper, making
fertilizers for the trees. CSR is integrated into everyday
practices, as evidenced by the report available on our
website. We are an active member of the Club Finistère
Sustainable Development, Product in Brittany and
Home Youth Enterprise (AJE), and also provide training
on green printing in our workshops.
Can you define the profile of your customers?
It is difficult to define the profile of our clients as we
are a generalist company. Our clients range from the
craftsman to the multinational company and all sectors
of activity are represented. Besides, we realize that the
proportion of communication agencies is decreasing
(using digital technology to their own advantage and
printing less), but, in any case, in 10 years, the number
of our active customers (at least one order per year) has
increased from 1200 to 2200.
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A CLOÎTRE E A INAPA
TRABALHAM JUNTAS
HÁ MUITOS ANOS, MAS
A PARCERIA EFETIVA FOI
ESTABELECIDA EM 2016,
NA SEQUÊNCIA DE UM
CONCURSO ANUAL VENCIDO
PELA INAPA.

A revista “Perspectives”, que acaba de ser lançada,
faz parte de uma estratégia de fidelização de
clientes?
Jean-François Cloître já havia sido um precursor, pois no
ano de 2000 existia uma newsletter da empresa chamada
“Entre-Colonnes”. No início de 2019, pareceu-nos interessante lançar uma ferramenta que falasse da impressão, com exemplos de projetos realizados e testemunhos
dos clientes. Hoje, “Perspectives” é uma verdadeira ‘revista do consumidor’, semestral, distribuída pelos nossos
clientes, mas também por potenciais clientes. É, portanto, uma ferramenta de fidelização e de prospeção.
Quando surgiu a parceria com a Inapa?
A Cloître e a Inapa trabalham juntas há muitos anos, mas
a parceria efetiva foi estabelecida em 2016, na sequência
de um concurso anual vencido pela Inapa.
Quais os projetos em que a Cloître e a Inapa
trabalham em estreita colaboração?
A Inapa acompanhou a Cloître em vários projetos,
nomeadamente a participação na viagem a Drupa
para todos os nossos funcionários em 2016; na
configuração das nossas ferramentas de comunicação;
ou na participação no Dia dos Fabricantes de Papel. É
obviamente um parceiro fiel do Impriclub e também nos
acompanha neste contexto.
Qual é a mais-valia desta parceria?
Numa parceria, são principalmente as relações humanas
que fazem a diferença. A simplicidade e o profissionalismo são um grande trunfo, especialmente quando se trabalha em mercados tão difíceis quanto o nosso. O facto
de nos conhecermos bem facilita a comunicação e isso
permite-nos avançar num espírito em que todos ganham.
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The magazine “Perspectives”, which has just been
launched, is part of a customer loyalty strategy?
Jean-François Cloître had already been a precursor,
because in 2000 there was a company newsletter
called “Entre-Colonnes”. At the beginning of 2019, it
seemed interesting to us to launch a tool that talked
about printing, with examples of projects carried out
and customers’ testimonials. Today, “Perspectives” is a
true ‘consumer magazine’, published every six months,
distributed to our customers and potential customers. It
is, therefore, a loyalty and prospecting tool.
How has the partnership with Inapa come about?
Cloître and Inapa have worked together for many years,
but the effective partnership was established in 2016,
following an annual competition won by Inapa.
What projects are Cloître and Inapa working
in close collaboration?
Inapa has accompanied Cloître on several projects,
including participating in the trip to Drupa for all our
employees in 2016; in configuring our communication
tools; or participating in the Paper Manufacturers’ Day.
Inapa is obviously a loyal partner of Impriclub and also
accompanies us in this context.
What is the added value of this partnership?
In a partnership, it is mainly human relationships that
make the difference. Simplicity and professionalism
are a great asset, especially when working in markets
as difficult as ours. Knowing ourselves well makes
communication easier and this allows us to move forward in a win-win spirit.

CLOÎTRE AND INAPA HAVE
WORKED TOGETHER FOR
MANY YEARS, BUT THE
EFFECTIVE PARTNERSHIP
WAS ESTABLISHED IN 2016,
FOLLOWING AN ANNUAL
COMPETITION WON BY INAPA.
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[IMPRESSORAS HP LATEX R / PRINTERS HP LATEX R]

ROBUSTEZ,
CONFIANÇA

E UM BRANCO
EXTRAORDINÁRIO
ROBUSTNESS, CONFIDENCE
AND AN EXTRAORDINARY WHITE
Com a nova série HP R Printer, não se trata de melhorar
o que já existe, mas sim de reinventar a impressão em látex.
The new HP Latex R Printer Series, it’s not about improving
what exists, but reinventing latex printing.
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O mundo da publicidade e comunicação é cada vez mais
agressivo, a par de uma criatividade que procura soluções
técnicas que estejam à sua altura. Por esta razão, os
fornecedores de impressão de grandes formatos estão
sob pressão constante, para responder às necessidades
crescentes. Assim, surgem soluções mais inteligentes,
em que um único conjunto de tinteiros garante a
qualidade, simplifica o fluxo de trabalho e permite gerir
os picos de produção a nível interno. Conheça as últimas impressoras HP Latex série R, distribuídas pela
ComPlott (na Alemanha).
HP Latex Série R1000
O modelo HP Latex Série R1000 apresenta grande
qualidade não só nos suportes de impressão rígidos,
como nos suportes flexíveis de até 64 polegadas (1,6m)
com uma média de impressão invejável: 6,4 cartazes
de interior/hora e 12 cartazes de exterior/hora, com
carregamento contínuo, permitindo manter todo o
trabalho internamente. Para não falar do HP Latex
Overcoat, que consegue flexibilidade e impressões
resistentes a riscos. Esta capacidade de fornecer uma
impressão simplificada, com manutenção automática,
vácuo inteligente e carregamento assistido, ajuda
a evitar erros dispendiosos.
HP Latex Série R2000
O modelo HP Latex Série R2000 também faz parte desta
solução híbrida, tão forte em substratos rígidos quanto
em flexíveis. Vale a pena conhecer esta impressão que
apresenta cores incríveis, em qualquer um dos suportes
de impressão, preservando o brilho e textura do suporte
e imprimindo sem odor. O novo HP Latex Overcoat
apresenta uma tinta duradoura e flexível, baseada em
água para resistência a riscos e elevada adesão, com
a vantagem de se poder apresentar aos clientes um
produto mais amigo do ambiente.
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The world of advertising and communication is
becoming more aggressive, along with a creativity that
needs technical solutions up to date. For this reason,
large format print providers are under constant pressure
to meet growing needs. That’s why smarter solutions
emerge, where a single set of cartridges ensures quality,
simplifies workflow and manages peak production
internally. Get to know the HP Latex R Printer Series
distributed by ComPlott (Germany).
HP Latex R1000 Series
The HP Latex R1000 Series model delivers great quality
in both rigid and flexible substrate up to 64 in. Besides,
there is no need to outsource with high-speed quality up
to 6.4 indoor/12 outdoor boards/hr, continuous loading.
Not to mention HP Latex Overcoat, which achieves
flexibility and scratch resistance. It also helps to avoid
costly mistakes with automatic maintenance, smart
vacuum and assisted loading.

“WITH THE NEW HP LATEX RIGID
TECHNOLOGY, OUR CUSTOMERS
CAN EXPAND THEIR OFFERING
INTO NEW, HIGH-VALUE
APPLICATIONS WHILE ALSO
OPENING FRESH CREATIVE IDEAS
AND CONCEPTS FOR SIGN AND
DISPLAY THAT PROVIDE THEIR
USERS GREATER VALUE.”1
Joan Perez Pericot, General Manager, HP
Large Format Graphics Business, HP Inc.
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Quando estas características se associam a uma fácil
laminação, tornam este modelo muito apetecível para
produtos dirigidos para o retalho, sinalização externa,
eventos, exposições e vitrines, bem como em imagens e
adesivos de alta qualidade para veículos.
O branco mais brilhante
Em ambos os modelos, o branco é ainda mais brilhante
em suportes de impressão transparentes. Nos suportes
onde manifestamente a variedade de cor é dominante,
o branco apresenta uma opacidade elevada, robusto o
suficiente para resistir ao amarelecimento com o passar
do tempo. E se está a pensar em novos substratos,
como madeira e acrílico, saiba que neste caso também
podem ser utilizados com confiança. Característica
especialmente importante, que procura fazer frente aos
maiores rivais das impressões de exterior: a poluição, a
luz solar e outras condições climáticas. Como nota final,
acrescente-se que a manutenção automática trata o
branco como qualquer outra cor, incluindo recirculação
automática e verificações de injetor.
Um mundo de aplicações
No mundo da decoração, estes modelos também
apresentam soluções altamente criativas, oferecendo
este branco vibrante a que já se referiu, em substratos
como madeira, alumínio, vidro, cerâmica, espuma
de PVC, polipropileno canelado e papelão acrílico, ao
mesmo tempo que preserva o brilho e a textura. E, uma
vez que a ausência de odor permite a sua instalação logo
de seguida, são a escolha ideal para quem procura crescer
neste segmento de mercado e que sabe que “tempo
é dinheiro”.

“COM A NOVA TECNOLOGIA
RÍGIDA HP LATEX, OS NOSSOS
CLIENTES PODEM EXPANDIR
AS SUAS OFERTAS PARA
APLICATIVOS NOVOS E DE
ALTA QUALIDADE, ALÉM DE
ENCONTRAREM NOVAS IDEIAS
E CONCEITOS CRIATIVOS PARA
AS ÁREAS DE SINALIZAÇÃO E
EXIBIÇÃO, QUE PROPORCIONAM
UMA MAIS-VALIA AOS SEUS
UTILIZADORES.”1
Joan Perez Pericot, General Manager, HP
Large Format Graphics Business, HP Inc.

1. https://www8.hp.com/us/en/hp-news/press-release.html?id=2609338

HP Latex R2000 Series
The HP Latex R2000 Series model is also part of this
hybrid solution, achieving amazing colors on both
rigid and flexible substrates. The new vibrant HP Latex
color preserves media gloss and feel, printing without
odor. The HP Latex Overcoat features a durable and
flexible water-based ink for high adhesion and scratch
resistance, with the advantage that customers can be
more environmentally friendly.
These features combined with easy lamination, make this
model very attractive for retail, outdoor signage, events,
exhibitions and window graphics as well as high quality
vehicle wrap and stickers.
The glossiest white
Both models offer the glossiest white on transparent
media. On colored media, white has a high opacity that
resists yellowing over time which is very useful due to the
biggest rivals of outdoor prints: pollution, sunlight and
other weather conditions. It also includes the glossiest
of whites on new substrates like wood and acrylic. As a
final note, automatic maintenance treats white like any
other color, including automatic recirculation and nozzle
checks.
A world of applications
In the world of decoration, these models also offer
the glossiest of whites on new substrates like wood,
aluminum, glass, ceramic, PVC foam, corrugated
polypropylene and acrylic cardboard while preserving
the gloss and feel – and deliver prints with no smell.
Since the absence of odor allows them to be installed
shortly thereafter, they are the perfect choice for those
who wants to grow in this market segment and know
that “time is money”.
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[MESAS DE CORTE / CUTTING TABLES]

REVOLUÇÃO

NA MESA DE CORTE
CUTTING TABLE REVOLUTION
Há dois bestsellers na área da ComPlott que valem a pena
conhecer, pois otimizam e automatizam o processo de finalização.
It is worth knowing the two ComPlott’s hardware bestsellers as they optimize
and automate the finishing process.
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O mercado de impressão de grande formato tem muitos
produtos disponíveis que facilitam o acabamento:
descubra a mesa laminadora BubbleFree Pro e a mesa de
corte Summa F1612.
Summa F1612
Com este tipo de equipamentos, é possível trabalhar no
mesmo local em rolo, plástico, papel, placa de espuma e
muito mais. O corte executado é muito preciso e, com a
grande variedade de ferramentas opcionais, a máquina
pode ser perfeitamente adaptada aos fluxos de trabalho
individuais.
Mesmo nas suas versões mais básicas, esta mesa de
corte está equipada com um módulo de faca de arrasto
e um poderoso sistema de câmara, para reconhecimento
ótico de uma ampla variedade de pontos de registo
e marcadores de aprovação.
Gestão do fluxo de trabalho
Cada etapa do processo que possa ser automatizado e
confiável compensa rapidamente, especialmente quando
se trata de um acabamento mais demorado e exigente.
Devido a uma eventual falta de conhecimento específico
ou de espaço disponível, muitas gráficas acabam
por contar com o trabalho de parceiros para a fase
final dos projetos, que implica laminação, plotagem,
ranhuramento ou fresagem. A mesa de corte BubbleFree
Pro, distribuída exclusivamente pela ComPlott na
Alemanha, vem colmatar essa necessidade, pois é muito
fácil de usar e pode funcionar como mesa de trabalho,
pelo que não ocupa demasiado espaço. A Summa F1612,
o bestseller na área de hardware da ComPlott, apesar
de poder ter um uso diário limitado, facilita e agiliza
o trabalho, libertando os colaboradores para outros
projetos.
BubbleFree Pro: outras vantagens
Neste equipamento, os materiais podem ser colocados
um em cima do outro sem se moverem e garante
uma montagem rápida, livre de bolhas e de vincos. A
acrescentar ao número de tarefas que permite executar,
a superfície da máquina também é adequada para tarefas
de corte. Feita em MDF e vidro, garante uma boa solução
para cortar e aplicar camadas em diferentes materiais
com diferentes espessuras. Equipada com iluminação
LED, fornece uma luz excelente e uniforme na superfície.
É ainda possível ajustar a altura da mesa entre 0,85m
e 1,10m.

BubbleFree Pro

The large-format printing market has many products
that make finishing easier: discover the BubbleFree Pro
laminating table and the Summa F1612 cutting table.
Summa F1612
This type of equipment is suitable for a wide range of
materials: roll media, plastics, cardboard, foam, board,
etc. The cutting is extremely precise and, with the large
selection of optional tools, the machine can be perfectly
adapted to individual workflows.
In the basic version, this cutting table is equipped with
a drag knife tool module and a powerful camera system
for optical recognition of a wide variety of registration
points and registration marks.
Workflow management
Every step of the process that can be automated and
reliable pays off quickly, especially when it comes to a
longer finishing process.
Due to a lack of specific know-how or space, many printing houses rely on external service in the final phase of
the projects, which involves cutting, plotting, grooving
or milling. The BubbleFree Pro lamination table, distributed exclusively by ComPlott in Germany, addresses this
need as it is very easy to use and can work as a worktable, so it doesn’t take up too much space. Summa F1612,
ComPlott’s hardware bestseller, even with a relatively
short usage per day, makes it easier and faster, and the
employees no longer have to do this work by hand and
have more time for other projects.
BubbleFree Pro: other advantages
In this equipment, materials can be placed on top of
each other without moving and it ensures fast mounting
bubble and crease free. Moreover, the surface of the
machine is also suitable for cutting tasks. MDF and glass
working surface both ensure a good solution for cutting
and applying layers on different materials with different
thickness. The LED provides an excellent and even light
on the surface. It is even possible to adjust the height
of the table between 0.85m and 1.10m.
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BubbleFree Pro

AS NOVIDADES DE SUMMA F

SUMMA F SERIES FEATURES

O sistema de acabamento de cama
plana da Summa é a solução moderna
para a produção de sinalização,
displays, amostras, embalagem e muito
mais. Entre outras funcionalidades,
destaca-se a identificação automática
do trabalho a realizar, através do código
de barras. A digitalização do trabalho
é feita automaticamente pela câmara
incorporada da série F da Summa,
ou pelo utilizador, através de um
scanner de mãos.

Summa’s professional flatbed finishing
system is an award-winning solution for
producing innovative signage, displays,
samples, packaging applications, and
more. Among other features, the barcode
workflow automatically identifies the
work to obtain the necessary cutting data
from the computer. Scanning the work
happens automatically by the built-in
camera of the Summa F Series system
or by a hand scanner, depending
on the selected workflow.
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[LOGÍSTICA / LOGISTICS]

NA (RE)ORGANIZAÇÃO
DA DISTRIBUIÇÃO,

ESTÁ O GANHO

IN THE (RE)ORGANIZATION OF THE DISTRIBUTION,
IS THE GAIN
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À medida que o Grupo vai crescendo em cada uma das latitudes
em que está presente, cresce igualmente a sua necessidade de
organização e de capacidade logística. Desafios e oportunidades
de quem quer ser “o melhor do mercado”.
As the Group grows in each of the latitudes in which it is present, also increases the need
for organization and logistical capacity. Challenges and opportunities that Inapa faces
to be “the best in the market”.

Em conversa com Eckhard Bergmann, Diretor de Supply
Chain da Papier Union, e Jochen Blümle, Diretor de
Logística da Papyrus Deutschland, confirmámos a ambição da Inapa de se querer afirmar entre os melhores na
área da logística e distribuição. A fusão dos negócios da
Papyrus Deutschland com os da Papier Union trouxe a
capacidade de oferecer um melhor serviço aos seus clientes, garantindo rapidez e eficiência na resposta.

In conversation with Eckhard Bergmann, Supply Chain
Director at Papier Union, and Jochen Blümle, Logistics
Director at Papyrus Deutschland, we confirmed
Inapa’s ambition to be among the best in logistics and
distribution. The merger of Papyrus Deutschland’s and
Papier Union’s businesses has brought the ability to
provide a better service to its customers, ensuring rapid
and efficient response.

Com a combinação das duas empresas, em termos
de cadeia de valor, quais são os principais desafios
e oportunidades?
Erckard Bergman (EB) – A fusão das duas organizações
oferece-nos muitas oportunidades de desenvolvimento.
Na logística operacional, já fundimos três plataformas
nas primeiras seis semanas e, atualmente, estamos a
conseguir organizar as entregas aos nossos clientes,
para que cada um deles receba as suas encomendas
de uma só vez. A gestão de mercadorias com um dos
nossos fornecedores principais já está a ser feita apenas
de uma localização e, em breve, outras melhorias serão
implementadas. No futuro, poderemos desenvolver
serviços de transporte e de armazenamento para os
nossos clientes gráficos, por exemplo.

With the combination of the two companies,
in terms of supply chain, what are the main
challenges and opportunities?
Erckard Bergman (EB) – The merger of the two organizations offers us many development opportunities.
In operational logistics, we have already merged three
platforms in the first six weeks and are currently able
to organize deliveries to our customers, so that each of
them receives their orders at once. Merchandise management with one of our main suppliers is already being
done from one location and further improvements will
be implemented soon. In the future, we will be able to
develop transport and storage services for our graphic
customers, for example.

Jochen Blümle (JB) – Este é um desafio que aparece
uma vez na vida: criar a melhor logística para o nosso
negócio. Obter o melhor de duas empresas em termos
de stock, transporte e configuração de armazém, é uma
oportunidade fantástica de gerar uma espinha dorsal
logística para o nosso sucesso futuro. Mas, ao mesmo
tempo, é um grande desafio em termos de integração
de sistemas, processos e pessoas. Ser ágil e ter vontade
de mudar deve fazer parte do nosso DNA.

Jochen Blümle (JB) – This is a once-in-a-lifetime
challenge: creating the best logistics for our business.
Getting the best of both companies in terms of stock,
transport and warehouse configuration is a fantastic
opportunity to generate a logistics backbone for our
future success. But at the same time, it’s a big challenge
in terms of integrating systems, processes and people.
Being agile and willing to change must be part of our
DNA.
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Quais as mudanças que vão ser introduzidas?
EB – No decorrer do próximo ano, os sistemas de TI devem
ser harmonizados, como parte do projeto SAP, devendo
os sistemas a jusante, tais como o sistema de gestão de
armazém e o software de expedição de mercadores, estar
igualmente coordenados. Nos armazéns e plataformas,
o primeiro passo é fundir as plataformas mais próximas
para obter sinergias, as localizações dos armazéns terão
de ser otimizadas para se tornarem mais eficientes
em termos de custos, assim como o fundo de maneio.
JB – Como já mencionado, ter um sistema integrado
para todos os processos é uma grande mudança. Outra
grande mudança será a melhoria do serviço ao trabalhar
com uma rede logística padronizada, da maneira mais
eficiente.
Com a combinação dos negócios, a Inapa
Deutschland terá uma frota significativa (cerca
de 150 camiões). É uma vantagem para o negócio?
EB – O setor de distribuição representa uma das sinergias mais importantes para o nosso desenvolvimento.
Agora, vamos ser capazes de melhorar e aumentar a
nossa capacidade de entregas, aumentando consequentemente a nossa rentabilidade.
JB – Sim, essa é uma grande vantagem, sobretudo porque
o mercado de transporte está sob uma grande pressão
(com uma maior taxa de congestionamento de tráfego,
falta de motoristas, aumento do preço dos combustíveis,
etc.) e, ao mesmo tempo, os nossos clientes solicitam
cada vez mais soluções logísticas de transporte. Os
motoristas são os nossos representantes perante os
clientes e o aumento da frota dá-nos essa possibilidade
de obter o equilíbrio entre o melhor preço e a melhor
qualidade de serviço.

What changes will be introduced?
EB – Over the next year, the IT systems should be harmonized as part of the SAP project and the downstream
systems, such as the warehouse management system
and the freight forwarding software, should be equally
coordinated. In warehouses and platforms, the first step
is to merge the closest platforms to achieve synergies,
warehouse locations will need to be optimised to become
more cost-efficient, as well as working capital.
JB – As already mentioned, having an integrated system
for all processes is a big change. Another big change
will be the service improvement by working with a
standardized logistics network in the most efficient way.
With the combination of the businesses, Inapa
Deutschland will have a significant fleet (around
150 trucks). Is this an advantage for the business?
EB – The distribution sector represents one of the most
important synergies for our development. We will be able
to improve and increase our delivery capacity, thereby
increasing our profitability.
JB – Yes, this is a great advantage, especially because
the transport market is under a lot of pressure (with
a higher rate of traffic congestion, lack of drivers,
increase in fuel prices, etc.) and, at the same time, our
customers are increasingly asking for logistics solutions
for transportation. Drivers are our representatives and
interact with customers and the increase in the fleet
gives us the possibility of achieving a balance between
the best price and highest quality of service.

magazine

Como vai ser feita a distribuição dos negócios
combinados?
EB – Com base numa futura arquitetura comum de TI,
planeamos desenvolver ainda mais a capacidade de fornecer informações sobre o ‘estado’ das nossas entregas.
Isto inclui proatividade e transparência das informações
em tempo real, entre todos os envolvidos. As opções de
rastreamento também devem ser complementadas dentro do âmbito do projeto SAP por outras opções de rastreamento de transporte local, que permitem a partilha
de informações proativas por parte do cliente, de forma
automatizada, e apoiam os funcionários na logística.
JB – Gostaríamos de implementar um sistema otimizado
de determinação de rotas e telemática, que fornece
informações em tempo real sobre a hora estimada de
chegada.
Ao mesmo tempo, a introdução do SAP oferece a
possibilidade de otimizar os nossos principais processos
no armazém.
Quais os impactos que prevê para os clientes com
a nova rede logística?
EB – Os nossos clientes podem esperar uma estabilidade
ainda maior do serviço. As medidas acima mencionadas
podem garantir um maior desenvolvimento na área
tecnológica, bem como da capacidade de resposta, o que
terá um efeito direto na melhoria do nosso serviço.
JB – Podem contar com um serviço confiável, com menos
envios por fornecedor, que terá em atenção as suas
verdadeiras necessidades.
De que maneira essas mudanças permitirão
alcançar uma diferenciação estratégica
no mercado?
EB – Para os nossos clientes, podemos garantir o
melhor serviço sustentável em toda a Alemanha. Iremos
ainda continuar a expandir a nossa rede de clientes,
funcionando como um parceiro estratégico.
JB – Tenho que me repetir: o nosso objetivo é ser
o melhor do mercado em termos de logística.
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How are you going to do the distribution of the
combined businesses?
EB – On the basis of a future common IT architecture,
we plan to further develop the ability to provide information on the ‘status’ of our deliveries. This includes
proactivity and transparency of real-time information
among all involved. Tracking options should also be
complemented within the scope of the SAP project by
other local transport tracking options, which enable the
customer to proactively share information automatically
and support employees in logistics.
JB – We would like to implement an optimized route
determination and telematics system, which provides
real-time information on estimated time of arrival.
At the same time, the introduction of SAP offers the
possibility to optimize our main warehouse processes.
What impacts do you foresee for customers with
the new logistics network?
EB – Our customers can expect even greater service
stability. The measures mentioned above can ensure
further developments in the technology area, as well as
response capability, which will have a direct effect on the
improvement of our service.
JB – You can count on a reliable service, with fewer
shipments per supplier, who will take into account their
real needs.
How will these changes allow you to achieve
a strategic differentiation in the market?
EB – For our customers, we can ensure a sustainable
best-in-class service throughout Germany. We will
also continue to expand our customer network, acting
as a strategic partner.
JB – I have to repeat myself: being the best-in-class
in terms of logistics is our goal.
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[PROJETO SAP / SAP PROJECT]

A CAMINHO

DO FUTURO
ON THE WAY TO THE FUTURE
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O SAPiens veio para repensar processos,
estruturas organizacionais, sistemas informáticos
e abrir caminho para a “Inapa Way”. Estão criadas condições
para um crescimento sustentado do Grupo Inapa
em todas as geografias onde está presente.
SAPiens has come to rethink processes, organizational structures, computer systems
bringing out an “Inapa Way”. Conditions have been created for a sustained growth
of Inapa Group in all geographies where it operates.

O SAP é um ERP (Enterprise Resource Planning)
e “SAPiens” é o nome do projeto SAP da Inapa –
designação vencedora de um concurso interno realizado
para o efeito. Resulta da união da sigla “SAP” à palavra
latina “iens”, que significa “a caminho de...”. Desenha-se,
assim, um percurso para se chegar à standardização e
uniformização de processos, permitindo o nascimento
de uma “Inapa Way”, ou seja, uma solução que será usada
de igual forma em todas as regiões geográficas onde a
Inapa está presente. João Alvarinho, CIO do Grupo,
revela alguns detalhes sobre a sua implementação.

SAP is an Enterprise Resource Planning (ERP) and
“SAPiens” is the name of Inapa’s SAP project – a winning
designation from an internal competition held for this
purpose. It results from the union of the acronym “SAP”
with the Latin word “iens”, which means “on the way
to...”. Thus, conditions have been created to achieve
standardization and uniformization of processes,
allowing the birth of an “Inapa Way”, a solution that
will be used in all the geographies where Inapa operates.
João Alvarinho, Group CIO, reveals some details about
its implementation.

O SAPiens vai implicar alterações a muitos níveis –
quais destaca?
Sendo o SAP uma solução que abrange praticamente
todos os processos da organização, é natural que
implique muitas alterações a todos os níveis e em todos
os departamentos da empresa. Salientava, por exemplo,
a área dos armazéns: em alguns deles vamos proceder
à introdução de dispositivos de radiofrequência,
permitindo uma muito maior agilidade nas operações
e também a diminuição de eventuais erros.

SAPiens will imply changes at many levels – which
ones do you highlight?
As SAP is a solution that spans virtually every process
in the organization, it is natural that it involves
many changes at all levels and across all departments
of the company. I’d like to highlight, for instance,
the warehouses: in some of them we will introduce
radiofrequency devices, allowing much more agility
in operations and also reducing any errors.
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Equipa do Projeto SAP / SAP Project Team

A sua implementação pretende trazer inúmeras
vantagens na forma como a empresa se organiza e
coordena todos os seus “mundos” – que vantagens
podemos destacar?
A implementação do SAP em todos os países europeus
onde a Inapa está presente vai permitir uniformizar os
processos, trazendo benefícios na forma como a empresa
opera. Aliás, está já a permitir a partilha das melhores
práticas nas diferentes áreas, o que vai possibilitar que
os vários países melhorem a sua eficiência, tirando
partido de formas de trabalhar já testadas e comprovadas
noutras geografias. Toda a componente de “reporting”
de vendas e consolidação financeira vai ser muito mais
rápida e fácil, pois os países vão passar a estar integrados
num único sistema. Até agora, trabalhávamos com seis
sistemas distintos, em que é preciso converter os dados
dos vários sistemas numa informação única.
Será a Alemanha a implementar o projeto-piloto.
Porquê?
A razão da escolha da Alemanha para primeiro país de
implementação do SAP prende-se com o facto de termos
comprado a Papyrus Deutschland em julho deste ano
e, contratualmente, termos uma obrigação de sair dos
sistemas da OptiGroup (empresa que detinha a Papyrus),
no espaço de um ano. Isso levou a que a escolha óbvia
fosse a Alemanha.

Its implementation aims to bring numerous
advantages in the way the company organizes and
coordinates all its “worlds” – what advantages can
we highlight?
The implementation of SAP in all European countries
where Inapa is present will allow to standardize the
processes, bringing benefits to the company. In fact,
it is already allowing the sharing of best practices in
multiple areas, which will enable different countries to
improve their efficiency by taking advantage of tried and
tested ways of working in other geographies. The whole
sales reporting and financial consolidation will be much
faster and easier as countries will be integrated into a
single system. Until now, we have been working with six
different systems and need to convert data from various
systems into a unique information.
Germany will implement the pilot project. Why?
The reason for choosing Germany is that we acquired
Papyrus Deutschland in July 2019 and, contractually,
have an obligation to leave the OptiGroup systems
(the company that owned Papyrus) within one year.
Consequently, the obvious choice is Germany.

THE IMPLEMENTATION OF SAP
IN ALL EUROPEAN COUNTRIES
WHERE INAPA IS PRESENT WILL
ALLOW TO STANDARDIZE THE
PROCESSES, BRINGING BENEFITS
TO THE COMPANY.
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A IMPLEMENTAÇÃO DO SAP
EM TODOS OS PAÍSES EUROPEUS
ONDE A INAPA ESTÁ PRESENTE
VAI PERMITIR UNIFORMIZAR
OS PROCESSOS, TRAZENDO
BENEFÍCIOS NA FORMA COMO
A EMPRESA OPERA.

Quais são os maiores desafios, em termos
de recursos humanos, deste tipo de mudança
estrutural, a nível processual?
Os maiores desafios passam pela necessidade de
demonstrar aos colaboradores do Grupo que, apesar
de terem que mudar a forma como desempenharam
as suas tarefas nos últimos dez ou quinze anos, essa
mudança vai trazer benefícios para o seu trabalho diário
e para o Grupo no seu todo. Esta resistência à mudança
é perfeitamente natural no ser humano e cabe à equipa
do projeto explicar como o processo vai evoluir e onde se
vão refletir essas melhorias. Esta é, aliás, uma das razões
pelas quais a equipa do projeto SAP é constituída, não
só por elementos do IT, mas também por elementos do
negócio que, além de trazerem bastante conhecimento
sobre o funcionamento da nossa atividade, conseguem
mais facilmente explicar e demonstrar aos colaboradores
a razão e a importância desta mudança.
De que forma a Inapa antecipa o futuro da
vertente tecnológica no seu mercado, sendo
o SAP um exemplo do tipo de inovações possíveis?
A Inapa iniciou, em 2019, um processo de transformação
digital, em que no centro está efetivamente o SAP, que
acreditamos que vai transformar substancialmente
a forma como o Grupo conduz o seu negócio e como
cria valor. Ao conseguirmos que a tecnologia facilite o
trabalho diário dos nossos colaboradores, permitimos
que dediquem mais tempo a tarefas de maior valor
acrescentado para a organização e para os nossos
parceiros. O objetivo final é que esta transformação seja
sentida pelos nossos clientes, quer pela forma como
mais facilmente conseguem interagir com a Inapa, quer
pelas melhorias e inovações que conseguimos introduzir
no nosso mercado.
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What are the greatest challenges in terms
of human resources for this type of structural
change at the procedural level?
The greatest challenges include the need to demonstrate
to the Group’s employees that, although they have to
change the way they have performed their tasks in the
last ten or fifteen years, this change will bring benefits
to their daily work and to the Group as a whole. This
resistance to change is perfectly natural in human
beings and it is up to the project team to explain how the
process will evolve and where these improvements will
be reflected. This is, in fact, one of the reasons the SAP
project team is made up not only of IT elements, but also
of business elements who can give a good understanding
of how our business works and more easily explain and
demonstrate the reason and importance of this change.
How does Inapa anticipate the future
of technology in its market, with SAP
being an example of possible innovations?
Inapa has started a digital transformation process in
2019, in which SAP is effectively at the center and we
believe it will considerably transform the way the Group
conducts its business and how it creates value. By using
technology to make tasks easier for our employees, we
allow them to dedicate more time to tasks of greater
added value for the organization and for our partners.
The ultimate goal is transforming our customers’
experience, being able to provide them a way to interact
more easily with Inapa, due to the improvements and
innovations we have brought to the market.
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[PAPÉIS ECOLÓGICOS / ECOLOGICAL PAPERS]

PAPÉIS ECOLÓGICOS

E AMBIENTALMENTE
CERTIFICADOS
ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTALLY
CERTIFIED PAPERS
O Grupo Inapa amplia a sua gama de papéis ecológicos,
acompanhando as tendências mundiais. Conheça-as.
Inapa Group has extended its range of eco-friendly papers to keep up
with global trends. Get to know some examples of ecological papers.
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Na senda de se antecipar às tendências e de dar resposta
às necessidades dos seus clientes, o Grupo Inapa tem
vindo a trabalhar em soluções ambientalmente mais
sustentáveis. Em 2019, aumentou o seu portfólio neste
setor, do qual apresentamos alguns exemplos, com opção
para soluções revestidas e não revestidas.
Novo papel com credenciais ambientais
O Inapa Offset Recycled juntou-se recentemente à gama
da Inapa Portugal. Esta nova referência destaca-se por
se tratar de um papel 100% reciclado – com 100% de
fibras recicladas pós-consumo – e certificação FSC® da
Cadeia de Custódia (que verifica se o material certificado
é identificado ou mantido separado do material não
certificado ao longo da cadeia produtiva). Desta forma,
a Inapa acrescenta o seu contributo à sustentabilidade
da sua área de negócio, revelando igualmente uma forte
consciência ambiental e social.
Disponível em duas tonalidades – Branco e Branco
Brilhante – apresenta-se em diversas gramagens. Na
cor Branco pode encontrar-se desde 80 a 300 g/m2, no
Branco Brilhante encontra-se desde 90 a 250 g/m2, com
formatos de 64x90, 70x100 e 72x102.
Inapa Offset Recycled, em Branco e Branco Brilhante,
pode ser encomendado através dos canais de venda
habituais, incluindo a loja online.
Um branco quase absoluto
Uma outra novidade é o Inapa O’natural Print, da Inapa
France, com papel revestido de cetim reciclado, resultado
de uma colaboração com Papeteries de Clairefontaine.
Trata-se de um produto “Made In France”, feito
com 100% de fibras de celulose pós-consumo. O seu
acabamento superficial, revestido e acetinado garante
resultados excecionais de impressão offset. Com um
branco natural próximo do branco absoluto (94 CIE),
permite a reprodução de uma ampla gama de cores e tons,
e o seu acabamento acetinado claro dá um toque muito
sedoso, sem perder conforto visual. Está disponível em
diversas gramagens – de 80 a 300 g/m2 – o que permite
responder a inúmeras solicitações: brochuras comerciais
ou institucionais, relatórios anuais, jornais, revistas,
catálogos, livros ou calendários. Certificado pelo FSC®,
o Inapa O’natural Print apresenta ainda dois rótulos
ecológicos – Ange Bleu e EU Flower.
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In order to anticipate trends and meet the needs of
its customers, Inapa Group has been working on more
sustainable solutions. In 2019, Inapa has increased its
portfolio in this sector for coated and uncoated solutions.
New paper with environmental credentials
Inapa Offset Recycled has recently joined the Inapa
Portugal range of ecological papers. This new benchmark
stands out for being 100% recycled paper – with 100%
post-consumer recycled fibers – and FSC® Chain of
Custody certification (which ensures that companies
keep certified and non-certified materials separated
throughout the supply chain). In this way, Inapa reinforce
its commitment to integrate sustainable principles into
its business, also revealing a strong environmental and
social awareness.
Available in two shades – White and Bright White –
comes in a variety of weights. White is available from
80 to 300 g/m2 and White Bright is available from 90 to
250 g/m2, with 64x90, 70x100 and 72x102 formats.
Inapa Offset Recycled, in White and Bright White, can
be ordered through the usual sales channels, including
the online store.
An almost absolute white
Inapa O’natural Print, by Inapa France, with recycled
satin coated paper, is the result of a collaboration with
the Clairefontaine Papeteries. It is a “Made in France”
product, made from 100% post-consumer cellulose
fibers. Its surface finish, both coated and satin-finish,
guarantees exceptional offset printing results. With a
natural whiteness close to absolute white (94 CIE), it
allows the reproduction of a wide range of colors and
shades, and its light satin finish gives a very silky touch
without losing visual comfort. It is available in a variety
of weights – from 80 to 300 g/m2 – to suit all kinds of
applications: business or institutional brochures, annual
reports, newspapers, magazines, catalogues, books or
calendars. FSC® Certified, Inapa O’natural Print also
benefits from the two eco-labels – Ange Bleu and EU
Flower.
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“Enviro” Collection
“Enviro” as an abbreviation for “Environment” stands
for sustainability and responsibility – and thus for
the environmental awareness of Papier Union and its
customers.
Note that this brand offers a wide range of coated and
uncoated papers, available in radiant white or natural
colour and in standard weights of 60 to 400 g/m².
The range of uncoated papers includes Enviro Clever U,
Enviro Top U and Enviro Smart U. On the other hand,
the range of coated papers includes the Enviro Value C
and Enviro Ahead C brands. The letters “U” and “C” mean
“Uncoated” and “Coated”.
Coleção “Enviro”
A Coleção “Enviro” foi buscar o nome ao ambiente (abreviatura de “Environment”), que significa sustentabilidade e responsabilidade e, por conseguinte, a consciencialização da Papier Union com os seus clientes.
De referir que esta marca apresenta uma alargada oferta
de papéis revestidos e não revestidos, disponíveis na cor
branco radiante ou coloração natural e nas gramagens
padrão de 60 a 400 g/m².
Da gama de papéis não revestidos, fazem parte o Enviro
Clever U, o Enviro Top U e o Enviro Smart U. Por outro
lado, a oferta de papéis revestidos inclui as marcas
Enviro Value C e Enviro Ahead C. As letras “U” e “C” desta
coleção significam “Uncoated” e “Coated”.
Dentro dos papéis de impressão digital, existe ainda o
Enviro Harmony D. Trata-se do único papel reciclado
certificado para as impressoras HP Indigo e premiado
com o Blue Angel. Fabricado unicamente com fibras
secundárias (100% reciclado), está destinado para a
impressão digital. A sensação é a de termos em mãos um
papel natural, com uma superfície muito aveludada, mas
que apresenta resultados de impressão de alto contraste
com brilho excecional, quase indistinguíveis dos papéis
revestidos.

Also included in digital printing papers is Enviro
Harmony D. This is the only recycled paper certified for
HP Indigo printers and awarded the Blue Angel ecolabel.
Made exclusively from secondary fibers (100% recycled),
it is perfect for the digital printing. The feeling is a
natural paper with a very velvety surface and offers highcontrast printing results with exceptional brilliance,
barely distinguishable from coated papers.
However, with the recent acquisition of Papyrus
Deutschland, Inapa will offer more products within this
range, coated and uncoated, such as RecySatin® (coated)
and RecyStar® Nature, RecyStar® Polar, RecyPrint®
brands, Bengali (uncoated), among others.

“IN 2018, THE PROPORTION
OF SALES OF CERTIFIED
AND RECYCLED PAPERS
INCREASED TO 81%.”
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Acrescenta-se ainda que, com a aquisição recente da
Papyrus Deutschland, a Inapa passará a disponibilizar
mais produtos dentro desta gama, revestidos e não
revestidos, como são exemplo as marcas RecySatin®
(revestidos) e RecyStar® Nature, RecyStar® Polar,
RecyPrint®, Bengali (não revestidos), entre outras.
Impressão criativa
Mais recentemente, a Inapa France lançou um novo
papel, que é 100% reciclado: o Creative Print, de
superfície rugosa com gramagens de 90 a 350 g/m².
Disponível nas cores champanhe e diamante, apresenta
os certificados FSC® e Blue Angel. O Creative Print vem
responder à crescente procura de papéis reciclados de alta
qualidade para publicação e comunicação corporativa
em todas as gramagens para brochuras sustentáveis,
correspondência, capas e cartões. É igualmente uma
escolha apropriada para embalagens dobráveis premium
na área da cosmética, saúde, alimentos gourmet,
bioprodutos, produtos locais ou mesmo bebidas
espirituosas. Se é isso que pretende, então este é o
produto que procura e que o vai conquistar com as suas
características únicas.

“NO ANO DE 2018, A
PROPORÇÃO DE VENDAS
DE PAPÉIS CERTIFICADOS
E RECICLADOS AUMENTOU
PARA 81%.”
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Creative printing
More recently, Inapa France has launched a new text &
cover paper, 100% recycled: Creative Print, which has
a rough surface weight of 90 to 350 g/m². Available in
champagne and diamond colors, it is FSC® and Blue
Angel certified. Creative Print responds to the growing
demand for high quality recycled paper for corporate
publishing and communication in all grammages for
sustainable brochures, mailing, covers and cards. It is
also an ideal choice for premium folding packaging in the
field of cosmetics, health, gourmet foods, bioproducts,
local products or even spirit drinks. If this is what you
want, then this is the product you are looking for and will
conquer you for its unique features.
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[REINVEST 2050]

A PASSOS LARGOS

A CAMINHO DA
SUSTENTABILIDADE
WIDE STEPS TOWARDS SUSTAINABILITY
Potenciar a inovação para reduzir as emissões de carbono
na indústria da fibra florestal e do papel, na Europa,
são os objetivos do REINVEST 2050, lançado no início de 2019.
Boosting innovation to reduce carbon emissions in the European forest and paper fiber
industry are the goals of REINVEST 2050, launched in early 2019.
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“Até às nossas raízes e mais além: REINVEST 2050” é o
título do plano acordado pela CEPI (Confederação Europeia de Produtores de Pasta de Papel e Papel). O projeto
REINVEST 2050, na sua segunda edição, é um compromisso da indústria da fibra florestal e do papel que pretende demonstrar como a indústria está empenhada em
reduzir as suas emissões de carbono, desempenhando
igualmente um papel de liderança no fornecimento de
alternativas de base biológica a produtos com grandes
quantidades de carbono.
A apresentação do projeto teve lugar em fevereiro de
2019, em Estrasburgo, e foi organizada pelos membros
do Parlamento Europeu Elsi Katainen (ALDE, Finlândia)
e Ludek Niedermayer (PPE, República Checa). No total,
foram apresentadas 21 histórias de sucesso sobre
investimentos feitos em inovação e as melhores práticas
tecnológicas inovadoras na indústria de fibras florestais,
realizadas por 16 empresas diferentes baseadas em
12 Estados-Membros da União Europeia. A exposição
permitiu dar a conhecer, a mais de 12 deputados e
20 representantes da indústria, como a indústria de
celulose e papel está a fazer, na prática, a transição de
energia e bioeconomia, na Europa. Dario Tamburrano,
um dos membros do Parlamento presente, afirmou,
a este propósito, que “o papel é um dos materiais que
funciona como grande aliado na construção de uma
economia circular”.

Elsi Katainen
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Ludek Niedermayer

“To our roots and beyond: REINVEST 2050” is the title
of the plan agreed by CEPI (European Confederation of
Pulp and Paper Producers). The REINVEST 2050 project,
in its second edition, is a commitment by the forest fiber
industry to demonstrate how the industry is actively
taking responsibility in reducing its carbon emissions,
as well as playing a leading role in providing bio-based
alternatives to more carbon-intensive products.
The project presentation took place in February 2019
in Strasbourg and was organized by members of the
European Parliament Elsi Katainen (ALDE, Finland) and
Ludek Niedermayer (PPE, Czech Republic). It showcased
21 success stories about investments in innovation
and ground-breaking technology best practices across
the forest fiber industry carried out by 16 different
companies based in 12 EU Member States. More than
12 MEPs and 20 industry representatives showed how
the pulp and paper industry is making, in practice, the
energy and bioeconomy transition in Europe. Dario
Tamburrano, one of the Members of Parliament, said
in this regard that “paper is one of the materials which
is a great ally in order to build a circular economy”.
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Ao assumirem a sua associação a este Plano, o conjunto
das indústrias compromete-se a reduzir as emissões
de carbono provenientes da sua atividade, bem como
a criar e fornecer produtos renováveis, recicláveis, de
base biológica, inovadores e fabricados na Europa. São
disso exemplo empresas como a francesa Saica Paper e
as propostas de utilização de biomassa; a italiana Sofidel
e os seus bioprodutos; ou a LC Paper espanhola e o seu
papel produzido com baixos níveis de emissões de CO2.
Outro dos exemplos deste esforço é o da Navigator
Company, que investiu numa fábrica que usa energia
solar fotovoltaica, reduzindo a sua dependência de
combustíveis fósseis. Com 13 mil metros quadrados,
consegue fornecer eletricidade necessária para abastecer
a fábrica de 500.000 t/ano.

By joining this plan, all industries are committed to
reducing carbon emissions from their business, as well as
creating and supplying innovative, bio-based renewable,
recyclable products made in Europe. Companies such as
France’s Saica Paper and proposals for using biomass;
the Italian Sofidel and its bioproducts; or the Spanish LC
Paper and its paper produced with low CO2 emissions.
Another example of this effort is the Navigator Company,
which has invested in a solar photovoltaic power plant
reducing its dependence on fossil fuels. This solar plant
covers 13,000 square metres and supplies some of the
electricity needed to power the 500,000 t/y mill.

SUSTENTABILIDADE: PROJETOS
E MEDIDAS DO GRUPO INAPA

SUSTAINABILITY: INAPA GROUP
PROJECTS AND MEASURES

O Grupo Inapa esforça-se por apresentar
um desempenho transparente, no que
se refere à sustentabilidade, alinhado
com os sistemas de referência nesta
área, para que clientes e stakeholders
conheçam as metas que a empresa
se propõe alcançar.

Inapa Group strives to report
sustainability performance transparently
in line with recognised systems, so
that customers and stakeholders are
clear about what the company wants
to accomplish.

NA PRÁTICA...
• Os armazéns em França e na
Alemanha funcionam atualmente com
tecnologia LED;
• Num futuro próximo, serão incluídos
produtos e critérios sustentáveis
na gestão ativa das cadeias de
abastecimento;
• A compra de eletricidade proveniente
de fontes renováveis está a aumentar
cada vez mais;
• O aluguer de veículos pesados
com um consumo de combustível
reduzido e com valores mais baixos
de emissões é já uma realidade;
• A aposta na crescente digitalização
do modelo de negócio reforça
também a estratégia de
sustentabilidade do Grupo.

IN PRACTICE...
• Warehouses in France and Germany
currently operate with LED
technology;
• In the near future, sustainable
products will be included in the active
management of supply chains;
• The purchase of energy from
renewable sources is increasing
steadily;
• The rental of heavy vehicles with low
fuel consumption and lower emissions
is already a reality;
• The focus on the growing
digitalization of the business
model also reinforces the Group’s
sustainability strategy.
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INAPA 2019:

UM CRESCIMENTO
SUSTENTÁVEL
INAPA 2019:
A SUSTAINABLE GROWTH
Conheça os princípios defendidos pela Inapa,
em nome de um mundo mais sustentável,
empresas mais responsáveis e colaboradores mais felizes.
Get to know the principles defended by Inapa, on behalf of a more sustainable world,
more responsible companies and happier employees.
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responsibility

A Inapa tem prosseguido com o compromisso de uma
cada vez maior integração de princípios sustentáveis
na estratégia de negócio do Grupo, cujos pilares
fundamentais são a sustentabilidade ambiental e social.
Esta integração não é desejada apenas internamente
(junto dos colaboradores), como externamente (junto
dos fornecedores, clientes e outros stakeholders) e
está focada sobretudo nas questões relacionadas com
a preservação do ambiente, a transparência sobre as
operações e cadeia de abastecimento, o desenvolvimento
humano e a partilha de valor com a comunidade. Nesse
sentido, em 2017, foi atualizado o já existente Código de
Conduta da Inapa, que assenta num forte compromisso
com os princípios do Pacto Global da ONU, espelhados
no Relatório de Sustentabilidade de 2018.
Em nome da transparência
É fundamental garantir cada vez mais a transparência de
aspetos relacionados com a proteção do meio-ambiente,
produtos e serviços fornecidos, respeito pelos Direitos
Humanos, princípios legais e laborais em vigor e com
o combate à corrupção. A Inapa procura, por isso,
apoiar-se num sistema de gestão do risco em cadeias
de abastecimento. A sua implementação foi iniciada
em 2018 e permitirá responder aos desafios associados
à complexidade e multiplicidade da sua cadeia de valor,
decorrentes da internacionalização e diversificação
do negócio.
Sustentabilidade e biodiversidade
Minimizar a pegada de carbono e promover soluções
mais amigas do ambiente parece ser um caminho e uma
realidade incontornável. É imperativo dar destaque
às boas práticas ambientais e sociais, incentivando
produtores e compradores a produzir e a utilizar produtos
sustentáveis. A Inapa apenas comercializa produtos
cuja composição esteja em conformidade com os
requisitos legais europeus ou equivalentes e rege-se pelo
Regulamento Europeu 1907/2006 relativo ao Registo,
Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos
(REACH). O REACH trata de questões relacionadas

Inapa has continued its commitment to increasingly
integrate sustainable principles into the Group’s business
strategy, whose fundamental pillars are environmental
and social sustainability. This integration is not only
desired internally (with employees), but externally (with
suppliers, customers and other stakeholders) and is
focused primarily on issues related to the preservation
of the environment, transparency about operations and
supply chain, development and sharing value with the
community. In 2017, the existing Inapa Code of Conduct
was reformulated, based on a strong commitment to the
principles of the UN Global Compact, as reflected in the
2018 Sustainability Report.
In the name of transparency
It is essential to ensure more transparency aspects related with environmental protection, products and
services provided, respect for Human Rights, legal and
labor principles and corruption prevention. Inapa therefore decided to rely on a supply chain risk management
system, whose implementation begun in 2018 and will
allow it to respond to the challenges associated with the
complexity and multiplicity of its value chain, resulting from the internationalization and diversification
of its business.
Sustainability and biodiversity
Minimizing the carbon footprint and promoting more
environmentally friendly solutions seem to be an unavoidable reality. It is imperative to highlight good environmental and social practices by encouraging producers and buyers to produce and use sustainable products.
Inapa only trades products whose material composition is compliant with European or equivalent legal requirements and registered in the European Regulation
1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH). REACH
addresses the production and use of chemical substances and their potential impact on both public health and
safety and the protection of the environment. In the year
of 2018 none of the substances on the REACH candidate
list was used in products supplied by Inapa.
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com a produção e o uso de substâncias químicas e do
seu potencial impacto na saúde e segurança públicas e,
também, na proteção do meio ambiente. Adiante-se que,
no ano de 2018, nenhuma das substâncias incluídas na
lista do REACH foi utilizada em produtos fornecidos pela
Inapa.
Formação ao longo da vida
Seja qual for o caminho escolhido, nada se faz sem
pessoas competentes e comprometidas com o seu
trabalho. A Inapa acredita que a aprendizagem e a
formação profissional são uma condição essencial para
o sucesso da empresa e, por isso, promove experiências
de aprendizagem como uma parte integrante da sua
política de recursos humanos. São promovidos cursos e
workshops presenciais, mas desenvolvem-se igualmente
soluções para formação à distância.
Partilha de valor com a comunidade
Todas as operações do Grupo estão comprometidas
em desempenhar um papel ativo nas comunidades
onde se inserem. A Inapa assume, em nome dos seus
colaboradores e acionistas, uma postura socialmente
responsável. Pequenos gestos, todos somados, podem
efetivamente fazer a diferença e é nessa assunção que
a Inapa protagoniza parcerias com ONGs e outras
organizações comunitárias, respondendo a solicitações
várias, de apoio social, cultural e desportivo de âmbito
local, nacional ou internacional, através de eventos,
donativos ou de outras iniciativas. O Calendário Inapa
é disso exemplo, pois tem como objetivo aproximar os
jovens estudantes do mercado empresarial, oferecendo-lhes a oportunidade de participarem num projeto ibérico.
Mas há muito mais exemplos. Em Espanha, no contexto
de diversidade e política de inclusão social dos recursos
humanos do Grupo, foram integradas pessoas com
deficiência, desenvolveram-se ações em parceria com
o grupo Amas (com a contratação de catering para
reuniões corporativas, por exemplo) e com a Fundação
ILUNION (com a contratação de pessoal para segurança).
Da Alemanha, chega o exemplo da Papier Union e
da Inapa Packaging, que doaram papel para uma
organização que presta assistência a pessoas doentes,
assim como foram realizadas várias doações financeiras
a diferentes instituições infantis – as aldeias ChildFund
Deutschland, SOS e OlgaHospital. A Inapa França apoiou
a realização da corrida solidária na luta contra o cancro
da mama – Odyssea Paris. Na Bélgica e no Luxemburgo,
o Grupo apoiou uma outra corrida, esta de angariação
de fundos para o projeto U-TURN, que desafia pessoas
com deficiências físicas a fazerem atividades de lazer que
permitam testar os seus limites.
Estes e outros exemplos estão espelhados no Relatório
de Sustentabilidade 2018 da Inapa que comprova
o compromisso da Inapa para com estes valores.
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Lifelong Training
Whichever path you choose, nothing is done without
competent people who are committed to their work.
Inapa believes that learning and professional training
are an essential condition for the company’s success and
therefore promotes learning experiences as an integral
part of its human resources policy. Most of the trainings
are face-to-face courses and workshops but e-learning
solutions are also available.
Sharing value with the community
The Group is committed to play an active role in the
communities where it operates. Inapa assumes, on
behalf of its employees and shareholders, a socially
responsible position because believes that small gestures
can effectively make a difference. Thus, in a partnership
with NGOs and other community organizations, the
Group responds to a set of requests for social, cultural
and sporting support on a local, national or international
levels, through events, donations or other initiatives. The
Inapa Calendar is an example of this, as it aims bringing
young students closer to the business market, offering
them the opportunity to participate in an Iberian project.
Still there are many other examples. In Spain, in the
context of diversity and social inclusion policy of the
Group’s human resources, people with disabilities were
integrated, developing actions in partnership with
“Grupo Amas” (hiring catering for corporate meetings,
for example) and the ILUNION Foundation (hiring of
security personnel). From Germany comes the example
of Papier Union and Inapa Packaging, which made a
paper donation to an organization that provides care
to sick people, as well as a number of donations to
different children’s institutions, such as ChildFund
Deutschland, SOS and OlgaHospital. Inapa France
supported the organization of the solidarity race in the
fight against breast cancer – Odyssea Paris. In Belgium
and Luxembourg, the Group supported another fundraising race for the U-TURN project, which challenges
people with disabilities to do leisure activities that allow
them to go further.
These and other examples are reflected in Inapa’s 2018
Sustainability Report, which proves Inapa’s commitment
to these values.
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[EMBALAGEM EM PAPEL / PACKAGING MADE OF PAPER]

A ARTE

DA EMBALAGEM
THE ART OF PACKING
Nem sempre podemos julgar o livro pela capa, mas
frequentemente é a embalagem que vende o conteúdo.
Mostramos alguns exemplos.
We can’t always judge the book by its cover, but it’s often the packaging
that sells the content. Here are some examples.

Muito mais do que uma forma de proteger ou apenas de
armazenar um produto, a embalagem tem vindo a ganhar
o seu espaço e a ser, muitas vezes, determinante na venda do seu conteúdo. Vencedoras de prémios ou simplesmente apreciadas pelo seu design e inovadoras soluções
estruturais, apresentamos um conjunto de embalagens
que ultrapassam o seu peso em ouro.
1. Avgoulakia ou como dizer “ovo” em grego
A ideia, proposta pela empresa Avgoulakia (produtora
grega de ovos), à agência de publicidade Antonia Skarati
– A.S. Advertising (Grécia), era criar uma embalagem
inesperada, para que fosse igualmente surpreendente
a sensação de quem a comprasse. Partiram da eterna
questão – “quem veio primeiro: a galinha ou o ovo?”.

Much more than just a way of protecting or just storing a
product, packaging has been gaining ground and is often
a determining factor in selling its content. Award winners
or simply appreciated for their design and innovative
structural solutions, we present a set of packaging that
exceeds their weight in gold.
1. Avgoulakia or the new way of saying “egg”
in Greek
The advertising agency Antonia Skaraki – A.S. Advertising,
based in Athens, Greece, was presented with the challenge
of making the experience of buying eggs, different. The
idea, proposed by the Greek egg producer Avgoulakia, was
to create an unexpected package so that the buying sensation was equally surprising. They started from the eternal
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De uma forma muito criativa, responderam que as galinhas, se não chegam primeiro, pelo menos roubam todo
o protagonismo. Tal como a marca descreve no seu site:
“ficámos encantados com o poder das histórias e criámos uma narrativa visual sobre galinhas com qualidades interessantes e incomuns: há a capitã Mahe para os
ovos ao ar livre, a Madame Coco para ovos biológicos e
a Miss Nelly para os ovos postos em celeiros”. Para modernizar as embalagens, foram adicionadas cores vivas e
brilhantes. Este projeto foi o vencedor dos Pentawards,
na categoria de “Gold-Food”, em 2019. Estes são os mais
prestigiados prémios mundiais dedicados exclusivamente ao design de embalagens.

question – “who came first: the chicken or the egg?” In a
very creative way, they answered that the chickens, if they
do not arrive first, at least steal all the protagonism. As the
brand describes on its website: “We were enchanted by the
power of the stories and created a visual narrative about
chickens with interesting and unusual qualities: there is
Captain Mahe for free-range eggs, Madame Coco for bio
eggs and Miss Nelly for barn-laid eggs.” The packaging was
enriched with vivid, bright pops of color that brought a
bit more of a modern twist to the packages! This project
won the Pentawards in the “Gold-Food” category in 2019.
These are the most prestigious awards in the world dedicated exclusively to packaging design.

2. Controlo da XBOX para todos
Outro vencedor dos Pentawards, com o prémio Diamante, na categoria “outros mercados”, foi o Xbox Adaptive
Controller para pessoas com mobilidade limitada. O design
inclusivo do Xbox Adaptive Controller pretende que todos os jogadores possam ter a
experiência completa do consumidor, desde
o início da jornada, com a abertura da embalagem do produto. “A nossa embalagem é
composta por uma série de momentos que
criam uma experiência única para o cliente:
pontos de contacto físicos, dicas visuais ou
materiais e elementos estruturais, que são
projetados para levar o cliente através de
um unboxing lógico e contínuo”, explicam em nota de imprensa, Kevin Marshall & Mark Weiser, os designers da Microsoft responsáveis por este projeto. O projeto foi criado
através de parcerias com a AbleGamers Charity, a Cerebral
Palsy Foundation, a SpecialEffect, a Warfighter Engaged
e muitos outros membros da comunidade.

2. XBOX Control for everyone
A Pentaward winner with the Diamond Award in the “other markets” category, was the Xbox Adaptive Controller
for people with limited mobility. The Xbox Adaptive Controller’s comprehensive design means that
all gamers can have the complete consumer
experience right from the start of the journey by opening the product package. “Our
packaging is comprised of a series of moments that create a unique customer experience. These moments can manifest themselves in a variety of ways: physical touch
points, visual or material cues, and structural elements that are designed to lead the
customer through logical and continuous unboxing”, explain in a press release, Kevin Marshall & MarkWeiser, Microsoft designers responsible for this project. The project
was created through partnerships with AbleGamers Charity, the Cerebral Palsy Foundation, SpecialEffect, Warfighter Engaged and many other community members.

3. A primeira garrafa de papel
Um outro exemplo de que, às vezes, é a embalagem que
“vende” o produto – ou o conceito que está por detrás deste – é o da Carlsberg, que criou o protótipo de uma garrafa de cerveja feita de fibras de madeira de origem sustentável, 100% biológica e totalmente reciclável. Foram
desenvolvidas duas propostas com uma barreira interna
que permite que as garrafas contenham cerveja: num
caso, é utilizada uma barreira fina de película de polímero
PET reciclado; no outro, é usada uma barreira de película
de polímero PEF 100% bio-baseada.

3. The first bottle made of paper
Another example that sometimes is the packaging that
“sells” the product – or the concept behind it – is Carlsberg, which created the first bottle of beer made from
sustainably sourced wood fibres, 100% bio-based and fully recyclable. In fact, it is still in the prototype phase and
two proposals have been developed with an inner barrier
that allows the bottles to contain beer: one prototype uses
a thin recycled PET polymer film barrier and the other a
100% bio-based PEF polymer film barrier.

SAIBA MAIS / MORE INFO

Avgoulakia

XBOX

Carlsberg
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[CALENDÁRIO INAPA 2020 / INAPA CALENDAR 2020]

CONSIGO

NOS MELHORES
MOMENTOS
DE 2020
WITH YOU IN THE BEST MOMENTS OF 2020
São doze meses na companhia da Inapa,
que não deixa perder nenhuma celebração importante
neste ano de 2020!
It will be twelve months with Inapa,
without missing any important celebration in 2020!

“TEMOS CRESCIDO MUITO. ESTE
TRABALHO DA INAPA TORNOU-SE ICÓNICO, DADO QUE OS
CLIENTES AGUARDAM ANSIOSAMENTE PELOS TEMAS, AS TÉCNICAS USADAS, OS TIPOS DE PAPEL
E A CRIATIVIDADE. TODOS OS
ANOS FAZEMOS EVENTOS EM
MADRID, BARCELONA, VALÊNCIA,
BILBAO, LISBOA E PORTO, PARA
APRESENTAR O CALENDÁRIO
NUM AMBIENTE DESCONTRAÍDO.”
Maria Alti, Diretora de Marketing da Inapa
Espanha e Portugal.

Em 2020, o calendário INAPA irá acompanhar-nos nos
melhores momentos do ano e, todos os meses, haverá
motivo para celebrar. Sendo o resultado de um concurso
entre escolas de design, fazem parte deste projeto as
imagens que melhor apostaram na originalidade, tanto
da conceção da ideia como da produção da mesma. Se em
janeiro e dezembro é fácil perceber que são as festas de
início de ano e de Natal a marcarem o tema da ilustração,
há meses em que a efeméride celebrada é mais criativa,
como as “férias de relaxamento” do mês de julho, as
“férias de aventura” do mês de agosto ou o “regresso à
escola, universidade ou trabalho”, em setembro. Em
fevereiro, marca-se o “carnaval”, março recebe o “dia do
pai”, abril a “semana santa” e em maio é o “dia da mãe” que
é celebrado. Junho recebe o “verão”, outubro assusta-se
com o “Halloween” e novembro assinala a “Black Friday”.
Bons momentos para marcar no calendário e não deixar
passar sem celebrar.
Processo e seleção
Esta é a sétima edição do calendário Inapa. Para cada edição são escolhidas seis escolas de design entre Portugal
e Espanha, a competirem com mais de 300 trabalhos
desenvolvidos. Em Portugal, apresentam-se os alunos
do Ismat – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, a
Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco, a
Escola Superior de Artes e Design de Leiria, a ESAD das
Caldas da Rainha; e em Espanha é a Escola Superior de
Desenho de Madrid, a ESDI – Universitat Ramon LLULL
e a Universidad Europea.
Numa primeira fase, as escolas que aceitaram o desafio
receberam uma apresentação/formação, onde os alunos
e respetivos professores ficaram a conhecer o projeto,
entenderam o conceito do papel, respetivas técnicas,
bem como o tema do calendário e os timings propostos
pela Inapa.
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In 2020, the INAPA calendar will be with us in the best
moments of the year and, every month, there will be a
reason to celebrate. As a result of a contest addressed to
design schools, this project includes the images that bet
on originality, both in the conception of the idea and its
production. If in January and December it is easy to see
that it is the beginning of the year and the Christmas
holidays that mark the theme of illustration, there are
months that the celebrated ephemeris is more creative,
such as the “relaxing holidays” of July, the “Adventure
holidays” in August or the “return to school, university
or work” in September. In February, the “carnival” is
marked, March receives the “Father’s Day”, April the
“Holy Week” and in May is the “Mother’s Day” that
is celebrated. June receives the “summer”, October is
frightened by the “Halloween” and November marks the
“Black Friday”. Good moments to mark on the calendar
and celebrate every one.
Process and selection
This is the seventh edition of the Inapa calendar. For
each edition, six design schools are chosen between
Portugal and Spain, competing with over 300 works.
In Portugal, there are students from Ismat – Instituto
Superior Teixeira Gomes, the School of Applied Arts of
Castelo Branco, the School of Arts and Design of Leiria,
ESAD of Caldas da Rainha; and in Spain is the Madrid
School of Design, the ESDI – Universitat Ramon LLULL
and the Universidad Europea.
In a first phase, the schools that accepted the challenge
received a presentation/training and the students and
their teachers got to know the project, the concept of the
paper, their techniques, as well as the calendar theme
and the timings proposed by Inapa.
As in previous years, students have direct contact with
the material they will use, the different colours and
textures of the papers provided by Inapa, as well as a
catalogue with all available techniques of varnishes,
laminates and printing. There were selected around 200
works in the first phase by a jury made up of elements
from an independent advertising agency (Fuel Havas
Design, MCann ERICKSON), who chose the 12 images
of the calendar. The winning students see their work
printed and distributed by 3000 Iberian printers and
the dissemination of their names on the Group’s social
networks.
The commercial area also takes advantage of this period
to exchange ideas with its customers and talk about the
Inapa’s papers and the projects it can be included in the
future.
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Tal como em anos anteriores, é nesta fase que os alunos
têm um contacto direto com o material que irão usar, as
diferentes cores e texturas de papéis disponibilizados
pela Inapa, bem como um catálogo com todas as técnicas
disponíveis de vernizes, plastificados e estampagens.
Os cerca de 200 trabalhos selecionados na primeira
fase passaram por um segundo escrutínio e um júri,
constituído por elementos de uma agência de publicidade
independente (Fuel Havas Design, MCann ERICKSON),
escolheu os 12 desenhos que integraram o calendário. Os
alunos vencedores veem assim o seu trabalho impresso e
distribuído por 3000 gráficas ibéricas e a divulgação dos
seus nomes nas redes sociais do Grupo.
A área comercial aproveita também esta altura para
trocar ideias com os seus clientes, falar sobre os papéis
da Inapa e em que projetos os podem incluir no futuro.
Um pouco de história
Foi em 2013 que nasceu a vontade de aproximar os futuros profissionais da área do design ao mundo do papel,
packaging e comunicação visual, de uma forma original,
com o calendário anual da Inapa Portugal. Trata-se de
uma peça que “serve como ferramenta para que se possam expressar profissionalmente, apresentando o seu
trabalho de uma forma qualificada, chegando a mais de
três mil clientes/gráficos na Península Ibérica todos os
anos”, explica Maria Alti, Diretora de Marketing da Inapa
Espanha e Portugal.
E se a criatividade e vontade de participar têm vindo a
crescer, a verdade é que os desafios propostos pela Inapa
também têm vindo a evoluir. Em 2021, a Inapa irá mais
além. Quanto ao tema, terá de esperar por 2021.

“WE HAVE GROWN A LOT. OUR
CALENDAR HAS BECOME ICONIC
AS CUSTOMERS LOOK FORWARD
TO SEE THE THEMES, TECHNIQUES USED, TYPES OF PAPER
AND CREATIVITY. EVERY YEAR
WE HOST EVENTS IN MADRID,
BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,
LISBON AND PORTO TO PRESENT
THE CALENDAR IN A RELAXED
ATMOSPHERE”
Maria Alti, Marketing Director, Inapa Spain
and Portugal.

A little bit of history
It was in 2013 that the desire to bring future design
professionals closer to the world of paper, packaging and
visual communication was born, in an original way, with
Inapa Portugal’s annual calendar. It is a piece that “serves
as a tool for them to express themselves professionally,
presenting their work in a qualified way, reaching more
than three thousand customers/graphics in the Iberian
Peninsula every year”, explains Maria Alti.
And if creativity and willingness to participate have
been growing, the truth is that the challenges proposed
by Inapa have also been evolving. In 2021, Inapa will
go further. As for the theme, you will have to wait until
2021.

TEMAS SEMPRE DIFERENTES
E ABRANGENTES

ALWAYS DIFFERENT AND COMPREHENSIVE
THEMES

2014 – “Express yourself” – abordagem
de conceitos positivos;
2015 – “Make it yours” – versões de obras
de arte sempre com um toque diferente;
2016 – “50 anos de Filmes” – homenagem
aos 50 anos da Inapa;
2017 – “Sabor a Inapa” – celebração dos
países onde a Inapa está presente;
2018 – “Super Heróis Inapa” – os produtos
Inapa converteram-se nos heróis do dia a dia;
2019 – “Séries Televisivas” – lembrar as séries
que marcaram gerações;
2020 – “Consigo nos melhores momentos”
– celebração de dias especiais.

2014 – “Express yourself” – approach
of positive concepts;
2015 – “Make it yours” – versions of artwork
with a different twist;
2016 – “50 years of films” – tribute to Inapa’s
50th anniversary;
2017 – “Inapa flavor” – celebration of the
countries where Inapa is present;
2018 – “Inapa Superheroes” – Inapa products
have become the heroes of everyday life;
2019 – “Television Series” – remember the
series that marked generations;
2020 – “With you in the best moments”
– celebration of special days.

HEAVY WEIGHTS

FINE ARTS

Onde o papel vai ao encontro dos desafios
de impressão mais artísticos e criativos.

Where paper meets the most artistic
and creative printing challenges.

Para além de uma gramagem mais alta, os papéis Inaset
Heavy Weights – produzidos pela The Navigator Company –
têm excelentes parâmetros ópticos e físicos. A sua brancura
e brilho, bem como a sua rigidez e opacidade, permitem
uma ampla gama de aplicações de impressão. Este é um
mundo de possibilidades para ir ao encontro de toda
e qualquer necessidade da indústria de artes gráficas.

Besides a higher grammage, Inaset Heavy Weights papers –
produced by The Navigator Company – have great optical
and physical parameters. Their whiteness and brightness, as
well as their stiffness and opacity, allow a wide range of
printing applications. It's a whole world of possibilities to
match whatever the art industry craves.

Inaset Plus Offset / Inaset Plus Laser
De 135 gsm até 350 gsm / From 135 gsm to 350 gsm

INAPA – INVESTIMENTOS,
PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, SA
Rua Braamcamp, nº 40 – 9º D
1250–050 Lisboa
Portugal
www.inapa.com

