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Turning ideas into
experiences

At Arctic Paper, many of our products are Cradle to
Cradle Certified™. This is one way of ensuring that
we are always working in line with the ideals of a
circular economy. Find out more at
arcticpaper.com/C2C
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um economia circular. Saiba mais em
arcticpaper.com/C2C
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[EDITORIAL]

Nesta sétima edição da IN Magazine celebramos os 55 anos
do Grupo, aproveitando para rever a evolução da Inapa ao
longo deste período – com especial incidência num ano tão
desafiante como o de 2020 – dando ainda uma espreitadela
ao futuro. Durante o ano que passou todos tivemos que nos
adaptar a uma nova realidade, alterando a nossa forma de
trabalhar devido aos constrangimentos provocados pela
COVID-19. Mostramos aqui de que forma a nossa indústria
foi afetada e algumas das nossas ações, nas várias operações,
para salvaguardar o bem-estar dos nossos colaboradores,
continuando a servir os nossos clientes. Revelamos os
projetos importantes, que continuaram a decorrer apesar
da pandemia, como a fusão da Papier Union GmbH e
Papyrus Deutschland GmbH & Co. KG, sob o novo nome
corporativo de Inapa Deutschland, GmbH, que permitirá
ao Grupo ser líder no maior mercado europeu, assim como
melhorar a sua eficiência; e a implementação do novo ERP
(SAP 4/HANA).
Mostramos também de que forma a Inapa está oferecer
alternativas que substituem o plástico, desenvolvendo
embalagens cada vez mais sustentáveis e eficazes. Ficamos
a conhecer melhor Jean-Fabien Bricout, diretor de Vendas
Viscom da Inapa França e entrevistamos José Manuel Lopes
de Castro, Presidente do Conselho de Administração da
Norprint, uma empresa parceira há mais de quatro décadas.
Não deixe de ler, porque há muito mais para conhecer
no Mundo Inapa. Boas leituras!

In this seventh edition of In Magazine we celebrate the
Group 55th anniversary, taking the opportunity to review
Inapa’s evolution throughout this period – with special
focus on a particularly challenging year like 2020 – also
giving a peek into the future. During the past year we all
had to adapt to a new reality, changing our way of working
due to the constraints caused by COVID-19. Here, we
show how our industry has been affected, and some of our
actions, across operations, to safeguard the well-being of
our employees while continuing to serve our clients. We
reveal the significant projects, which continued to run
despite the pandemic, such as the merger of Papier Union
GmbH and Papyrus Deutschland GmbH & Co. KG, under
the new corporate name of Inapa Deutschland, GmbH,
which will allow the Group to be the leader in the largest
European market, as well as improve its efficiency; and the
implementation of the new ERP (SAP 4/HANA).
We also show how Inapa is offering alternatives that
replace plastic, developing increasingly sustainable and
effective packaging. We get to know better Jean-Fabien
Bricout, Viscom Sales Director at Inapa France and we
interview José Manuel Lopes de Castro, Chairman of the
Board of Norprint, a company that has been a partner of
Inapa for over four decades.
Be sure to read, because there is much more to know in the
Inapa World. Happy reading!

Diogo Rezende
CEO do Grupo Inapa / CEO of Inapa Group
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Em 55 anos a Inapa saiu de Setúbal para explorar e conquistar o
mundo. Começou por ser uma unidade de produção de papel, para
se transformar na empresa portuguesa mais internacionalizada,
com representação em 10 países e 80 mil clientes. Entra agora
numa fase de evolução na continuidade, onde a inovação
e a sustentabilidade são cada vez mais prioritárias.
In 55 years Inapa left Setúbal to explore and conquer the world. It began as a paper
production unit, to become the most internationalized Portuguese company, with presence
in 10 countries and 80,000 clients. It is now entering a phase of evolution in continuity,
where innovation and sustainability are becoming more and more of a priority.

Joaquim Rasteiro e Vasco de Quevedo Pessanha foram
os visionários que lançaram a semente do que é hoje
a Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, S.A.,
sociedade que consolida as empresas operacionais
do Grupo, atuantes nos setores do papel, embalagem
e comunicação visual. Mais de cinco décadas depois
de ser iniciada a construção da unidade fabril de
Setúbal, cresceu ao ponto de ter sido considerada
a empresa portuguesa mais internacionalizada.

Joaquim Rasteiro e Vasco de Quevedo Pessanha were
the visionaries who sowed the seed for what is today
Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, S.A.,
a company that consolidates the Group’s operating
companies, acting in the paper, packaging and visual
communication sectors. More than five decades after
the construction of the Setúbal manufacturing unit,
it has grown to the point of being considered the most
internationalised Portuguese company.

O crescimento tem sido, aliás, uma constante na sua
história, quer financeira quer ecologicamente, já que
a sustentabilidade tem sido uma prioridade ao longo
do caminho seguido. O papel é hoje considerado um
interveniente poderoso na redução da pegada ecológica.

Its growth has been, in fact, a constant in its history,
both financially and ecologically, as sustainability
has been a priority along the path followed. Paper is
nowadays considered a powerful player in the reduction
of the ecological footprint.

A internacionalização
Ao longo deste tempo, as fronteiras geográficas do
Grupo espalharam-se por dez países em dois continentes e estão hoje presentes na Alemanha, França,
Bélgica, Luxemburgo, Espanha, Portugal, Áustria,
Holanda, Turquia e Angola. Também a estratégia de
negócio mudou, focando-se na distribuição de papel
que, em 2019, representou perto de 89% da faturação
total. São cerca de um milhão de toneladas distribuídas
anualmente, o que faz do Grupo o maior distribuidor
da Europa Ocidental, com mais de 12 mil referências,
disponibilizadas aos 80 mil clientes.

Internacionalisation
Over this time, the Group’s geographical borders have
extended to ten countries on two continents, and it is
now present in Germany, France, Belgium, Luxembourg,
Spain, Portugal, Austria, the Netherlands, Turkey
and Angola. The business strategy has also changed,
focusing on the distribution of paper which, in 2019,
represented close to 89% of total turnover. Around
one million tons are distributed annually, making
the Group the largest distributor in Western Europe,
with more than 12,000 references, made available
to 80,000 clients.

Seguindo a estratégia de diversificação de serviços,
surgiram entretanto outras duas áreas de negócio com
elevado potencial de crescimento e rentabilidade, sendo
a distribuição de soluções e materiais de embalagem a
segunda mais importante. Com operações na Alemanha,
França e Portugal, aproveita as sinergias com a distribuição de papel, registando um elevado potencial de
cross-selling quer para os clientes da área gráfica, quer
para os do segmento de escritório.

Following the service diversification strategy, two
other business areas with high growth and profitability
potential have emerged, with the distribution of
packaging solutions and materials being the second
most important. Operating in Germany, France and
Portugal, it takes advantage of the synergies with
paper distribution, registering a high cross-selling
potential both for customers in the printing area
and the office segment.
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A terceira área de negócio, e a que apresenta a maior
taxa de crescimento no setor gráfico, é a impressão
digital de grande formato, compreendendo não só os
materiais de impressão, mas também os consumíveis,
a venda dos equipamentos de impressão, software
e a respetiva manutenção. Este mercado específico
desenvolveu-se exponencialmente, proporcionado
pelas novas tecnologias de impressão digital
e de grande formato, pela inovação nos materiais
de suporte e impulsionado pelos novos conceitos
de comunicação.
Diferenciação pela qualidade e rapidez
Reconhecendo que a rapidez é um fator diferenciador
e concorrencial, o Grupo tem procurado responder às
exigências do mercado. Hoje, assegura um serviço de
entregas em 24 horas, em qualquer ponto dos mercados
onde opera, sendo esse prazo reduzido a apenas
12 horas nos principais centros económicos. Além disso,
disponibiliza aos seus clientes equipas especializadas
para aconselhamento técnico.

The third business area, and the one with the highest
growth rate in the printing sector, is large format digital
printing, which includes not only printing materials,
but also consumables, the sale of printing equipment,
software and their maintenance. This specific market
has developed exponentially, provided by new digital
and large format printing technologies, by innovation
in support materials and driven by new communication
concepts.
Differentiation through quality and speed
Recognising speed as a differentiating and competitive
factor, the Group has been aiming to respond to market
demands. Today, it ensures a 24-hour delivery service
anywhere in the markets where it operates, with this
period being reduced to just 12 hours in the main
economic centres. In addition, it provides its clients
with specialised teams for technical advice.

Empresas do grupo por áreas de negócio
Group companies by business area

PAPEL
PAPER

EMBALAGEM
PACKAGING

COMUNICAÇÃO VISUAL
VISCOM

Inapa Deutschland
Inapa France
Inapa Portugal
Inapa España
Korda
Inapa Benelux
Inapa Angola

Inapa Packaging
(Alemanha/Germany)
Inapa Packaging
(Portugal)
Semaq
(França/France)
Inapa Packaging
(França/France)

Inapa ComPlott
(Alemanha/Germany)
Inapa Viscom
(Portugal)
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De forma a fazer chegar os seus produtos a cada vez
mais clientes, recentemente a Inapa adquiriu uma
nova empresa na Alemanha, a Inapa Deutschland,
fazendo aumentar o seu volume de negócios. Este
país, representa cerca de dois terços da faturação do
Grupo, contando com uma capacidade de stockagem
de 240 mil paletes e realizando mais de 700 mil
entregas anualmente.
Um desenvolvimento sustentável
Consciente dos desafios ao nível da preservação do
ambiente, a sustentabilidade tem vindo a afirmar-se
como um dos sérios compromissos do Grupo
nos mercados em que opera. A sua abordagem
responsável e preventiva desenvolve-se em torno
de medidas que promovem a proteção ambiental e
cumprem integralmente todas as leis e regulamentos
comunitários ou locais.
Nesse sentido, está empenhada em desenvolver
o seu negócio de acordo com os Objetivos para o
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, tendo
definido como prioridades os seguintes objetivos: saúde
de qualidade; energias renováveis e acessíveis; produção
e consumo sustentáveis; e ação climática. O Grupo quer
fazer parte da vida dos seus colaboradores e clientes,
pois só assim poderá concretizar estes objetivos.
A responsabilidade social tem, assim, também um papel
determinante na sua ação em prol da construção de
um futuro sustentável, mais justo e equilibrado. A Inapa
procura desenvolver iniciativas de solidariedade nas
diversas geografias onde opera: promove a diversidade
e igualdade de oportunidades, investe na formação dos
seus colaboradores, desenvolve e promove produtos
e serviços sustentáveis e procura ter um impacto
positivo nas comunidades onde está inserida, através
de donativos e trabalho voluntário, junto dos mais
novos ou dos mais desfavorecidos.
As próximas décadas
O crescimento, eficiência e sustentabilidade são os
pilares em que assenta a visão de futuro da Inapa.
Trata-se de uma evolução na continuidade, assentando
a estratégia futura em quatro grandes áreas de atuação:
consolidação e otimização do negócio de papel,
crescimento diversificado nas áreas de embalagem e
comunicação visual (viscom), reforço da sustentabilidade
financeira e desenvolvimento sustentável.
A Inapa mostrou ter a robustez necessária para
enfrentar as últimas décadas e é essa herança que
a sustenta e catapulta para o futuro.
Que venham os novos desafios.
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In order to deliver its products to more and more
clients, Inapa recently acquired a new company in
Germany, Inapa Deutschland, increasing its business
volume. This country represents about two thirds of
the Group’s turnover, with a stock capacity of 240,000
pallets and more than 700,000 deliveries annually.
Sustainable development
Aware of the challenges in terms of environmental
preservation, sustainability has become one of
the Group’s serious commitments in the markets
where it operates. Its responsible and preventive
approach is developed around measures that promote
environmental protection and fully comply with all
community or local laws and regulations.
In this regard, Inapa is committed to developing its
business in accordance with the UN’s Sustainable
Development Goals (SDGs), having defined the
following goals as priorities: quality health care;
renewable and affordable energy; sustainable
production and consumption; and climate action. The
Group wants to be part of the lives of its employees and
clients, as this is the only way to achieve these goals.
Social responsibility has, therefore, a determining role
in its actions towards the construction of a sustainable
future, fairer and more balanced. Inapa seeks to develop
solidarity initiatives in the various countries where it
operates: promotes diversity and equal opportunities,
invests in the training of its employees, develops and
promotes sustainable products and services and seeks
to have a positive impact on the communities where it
operates, through donations and volunteer work, with
the youngest or most disadvantaged people.
The following decades
Growth, efficiency and sustainability are the pillars
on which Inapa’s vision for the future is anchored. It
is an evolution in continuity, with a future strategy
based on four major areas of action: consolidation and
optimization of the paper business, diversified growth
in the areas of packaging and visual communication
(viscom), strengthening of financial sustainability and
sustainable development.
Inapa has shown that it has the necessary solidity to
face the last decades and it is this heritage that sustains
and catapults it into the future.
Let the new challenges come.
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FACTOS
E NÚMEROS
FACTS &
NUMBERS

80 mil clientes
80,000 clients

Portfólio com mais
de 12 mil referências
de papel
Portfolio of more
than 12,000 paper
references

Objetivos para o Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU, definidos
como prioritários para a estratégia
da Inapa:
•
•
•
•

Saúde de Qualidade
Energias Renováveis e acessíveis
Produção e consumo sustentáveis
Ação climática

UN Sustainable Development Goals
(SDGs), defined as a priority for
Inapa’s strategy:
1 milhão de toneladas
distribuídas anualmente
1 million tons
distributed per year

Serviço de entregas
em 24 horas
24-hour delivery
service

Serviço de entregas
em 12 horas nos
principais centros
económicos
12-hour delivery
service in the main
economic centres

• Quality health
• Renewable and accessible energies
• Sustainable production and
consumption
• Climate action

Celebrar os 55 anos numa imagem

Celebrating 55 years in a picture

Para celebrar as mais de cinco décadas de
vida da Inapa, procurou criar-se uma imagem
gráfica que remetesse para a viagem que levou
a empresa da produção de papel à distribuição,
passando pela diversificação do negócio e a sua
internacionalização. A sensação de movimento e de
evolução é dada através de um percurso que orienta
o nosso caminho pelas três áreas de atividade:
papel, embalagem e comunicação visual. A escolha
das cores, bem como a introdução de personagens
numa escola ou a praticar atividades ao ar livre
(andar de bicicleta, passear, sentar num banco de
jardim), remetem para as crescentes preocupações
ambientais e sociais, que têm estado na base das
suas operações, e para a presença da Inapa
em vários momentos da nossa vida.

To celebrate more than five decades of Inapa’s
life, we created an image that refers to the
company’s journey from paper production to
distribution, through business diversification and
internationalisation. The sense of movement and
evolution is given through the path that guides our
journey through the three areas of activity: paper,
packaging and visual communication. The choice
of colours, as well as the introduction of figures in
a school or doing outdoor activities (cycling, walking,
sitting on a park bench), refer to the growing
environmental and social concerns that have been
at the basis of its operations, and to Inapa’s presence
in several moments of our lives.

FACTOS
IMPORTANTES
IMPORTANT
FACTS

5

196

Joaquim Rasteiro e Vasco
Quevedo Pessanha sonham
e a Inapa (Indústria Nacional
de Papéis) nasce.
Joaquim Rasteiro and
Vasco Quevedo Pessanha
dream and Inapa (Indústria
Nacional de Papéis) starts.

9

196

Arranque da produção com
a máquina do papel.
Production start-up with
the paper machine.

4
7
9
1

Exportações de papel
representam 38% das
vendas.
Paper exports represent
38% of sales.

978

1

Aquisição da empresa
José Gaspar Carreira
(armazenista, distribuidor
de papel e produtor
de envelopes).
Criação das Edições Inapa.
Acquisition of the company
José Gaspar Carreira
(wholesaler, paper
distributor and envelope
producer).
Creation of Edições Inapa
(Inapa Editions).

9
7
9
1

Construção do edifício para
instalar a segunda máquina
de papel.
Construction of the building
to install the second paper
machine.

0

200

O Grupo vende os seus
ativos industriais e adquire
a Papier Union.
The Group sells its industrial
assets and acquires Papier
Union.

2
9
9
1

O negócio da distribuição
de papel expande-se
em Portugal, Espanha
e Inglaterra.
Paper distribution business
expands in Portugal, Spain
and England.

1
9
9
1

É criada a SDP – Sociedade
Distribuidora de Papel.
SDP – Sociedade Distribuidora
de Papel is created.

9
8
9
1

Expansão do negócio
da distribuição de papel
em França, Bélgica,
Luxemburgo e Suíça.
Expansion of the paper
distribution business
in France, Belgium,
Luxembourg and
Switzerland.

7
8
9
1

A Inapa constitui-se como
grupo empresarial e passa
a Inapa – Investimentos,
Participações e Gestão, SA.
Inapa is constituted
as a corporate group
and becomes Inapa –
Investimentos, Participações
e Gestão, SA.

0

198

Entrada na Bolsa
de Valores de Lisboa.
Lisbon Stock Exchange listing.

6

200
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Aquisição da GmbH
Verpackung, da Hennessen
GmbH & Potthoff e da
Logistipack, SAS.
Aquisição do negócio de
distribuição de papel da
Burgo em Espanha (EBIX).
Acquisition of GmbH
Verpackung, Hennessen
GmbH & Potthoff and
Logistipack, SAS.
Acquisition of Burgo’s paper
distribution business in
Spain (EBIX).

2
1
0
2

Aquisição das empresas de
distribuição de embalagem
Semaq e Da Hora.
Acquisition of the
packaging distribution
companies Semaq and
Da Hora.

3
1
0
2

Aquisição da empresa
de Comunicação Visual
Crediforma, das empresas
de distribuição de
embalagem Tradembal
e Realpack e aquisição
da Korda (distribuição
de papel na Turquia).
Acquisition of Visual
Communication company
Crediforma, packaging
distribution companies
Tradembal and Realpack
and acquisition of Korda
(paper distribution
in Turkey).

6
201

O Grupo desinveste na
Suíça, onde era o quarto
operador no mercado,
adquire as empresas
Francesas Papyrus France
(papel) e a Embaltec SAS
(embalagem).
The Group divests in
Switzerland, where it was
the fourth player in the
market, acquires the French
companies Papyrus France
(paper) and Embaltec SAS
(packaging).
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0

2
20

Fusão da Papier Union
GmbH e Papyrus
Deutschland GmbH &
Co. KG sob o novo nome
corporativo de Inapa
Deutschland.
Implementação do novo
ERP do Grupo Inapa – SAP
S/4HANA.
Merger of Papier Union
GmbH and Papyrus
Deutschland GmbH & Co.
KG under the new corporate
name of Inapa Deutschland.
Implementation of the new
Inapa Group ERP – SAP
S/4HANA.

9
1
0
2

Aquisição da Papyrus
Deutschland GmbH & Co KG.
Acquisition of Papyrus
Deutschland GmbH & Co KG.

7

201

É eleita, pelo quarto
ano consecutivo, a
empresa portuguesa mais
internacionalizada pelo
INDEG-ISCTE Executive
Education.
A Papyrus France funde-se
com a Inapa França.
For the fourth consecutive
year, Inapa is elected the
most internationalized
Portuguese company
by INDEG-ISCTE
ExecutiveEducation.
Papyrus France merges
with Inapa France.
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[TECNOLOGIA / TECHNOLOGY]

SAP:

UM ANO DE BALANÇO
SAP: A YEAR OF BALANCE
Apesar de um ano atípico, a implementação do SAP não parou.
João Alvarinho e Bruno Noronha apresentam o “status” do projeto
e os planos para o futuro.
Despite an atypical year, the implementation of SAP remained on track. João Alvarinho
and Bruno Noronha present the “status” of the project and the plans for the future.

Em 2020 foi lançado o SAPiens, o novo Enterprise
Resource Planning (ERP) do Grupo. Com o objetivo
de uniformizar os processos das várias empresas
envolvidas, dava lugar ao surgimento de uma “Inapa
Way”, isto é, uma mesma solução de trabalho em todas
as geografias onde a Inapa está presente. Até essa altura,
trabalhava-se com seis sistemas distintos, pelo que
o SAP veio beneficiar a operação de todos os setores.
O projeto SAPiens (a palavra latina “iens” significa
“a caminho de...”) está agora na segunda fase de
implementação do antigo negócio de Papel (Inapa
Deutschland), Embalagem (Inapa Packaging) e Viscom
(ComPlott). “À medida que avançamos, estamos
também na fase de estabilização da implementação
da primeira fase, resolvendo algumas falhas e
implementando pedidos de alteração, que representam
uma melhoria significativa para o negócio”, dizem
os responsáveis João Alvarinho, CIO do Grupo
e Bruno Noronha, SAP Programme Manager.

In 2020 SAPiens, the Group’s new Enterprise Resource
Planning (ERP) was launched. With the aim of
standardising the processes of the several companies
involved, an “Inapa Way” emerged, i.e., a single work
solution in all countries where Inapa operates. Until
that time, they worked with six different systems, so
SAP came to benefit the operation of all sectors.
The SAPiens project (the Latin word “iens” means
“on the way to...”) is now in its second phase
of implementation in the former Paper (Inapa
Deutschland), Packaging (Inapa Packaging) and
Viscom (ComPlott) business. “As we move forward,
we are also in the stabilisation phase of the first
phase implementation, resolving some glitches and
implementing change requests, which represent
a significant improvement for the business,” say
those responsible João Alvarinho, Group CIO
and Bruno Noronha, SAP Programme Manager.
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A Inapa Way
A pandemia provocou algum impacto no projeto, já que
trabalhar presencialmente não é o mesmo que a dois
mil quilómetros de distância, apesar das tecnologias
de comunicação disponíveis. Ainda assim, a equipa
de projeto, localizada em Lisboa, teve oportunidade
de viajar entre maio e outubro, para acompanhar
as fases mais críticas, de realização de testes e de
verificação do funcionamento do armazém. De qualquer
forma, mesmo à distância, conseguiu cumprir-se
sem grandes desvios o cronograma fixado, graças
ao relacionamento entre a equipa interna de projetos
de IT, o parceiro de implementação e o negócio, um
fator determinante para o sucesso desta fase de grande
pressão. “É uma conquista da qual todos devemos
orgulhar-nos”, garantem.
Os primeiros meses após uma implementação desta
dimensão são desafiantes, dada a necessidade de
adaptação aos novos processos e de estabilização do
sistema. De acordo com os responsáveis, ainda não é
possível ver resultados efetivos, nem verificar as sinergias
obtidas através da harmonização das várias empresas
e geografias, já que parte do negócio alemão ainda não
está envolvido. “No entanto, é possível vislumbrar
os benefícios que, com certeza, serão uma realidade,
sobretudo quando todas estiverem no mesmo sistema”.
O plano para 2021 é ambicioso e prevê a conclusão
do que falta à Alemanha e extensão a outras geografias.
Mesmo sabendo que a pandemia pode criar alguns
desafios no que diz respeito a viagens, o Grupo irá
continuar a trabalhar para esse objetivo. João Alvarinho
conclui: “Já mostrámos que com vontade, dedicação
e cooperação concluímos com sucesso desafios muito
difíceis de cumprir. O facto de termos um sistema cada
vez mais estável, dá-nos ainda mais confiança para
implantações em outros países. Ainda temos um longo
caminho a percorrer, mas juntos e com o foco certo
teremos sucesso!”
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Inapa Way
The pandemic had some impact on the project, as
working in person is not the same as working two
thousand kilometres away, despite the communication
technologies available. Even so, the project team,
located in Lisbon, had the opportunity to travel
between May and October to accompany the most
critical phases of testing and verifying the warehouse’s
operation. In any case, even from a distance, the set
schedule was met without major deviations, thanks
to the relationship between the internal IT project
team, the implementation partner and the business,
a determining factor for the success of this highpressure phase. “It’s an achievement of which we
should all be proud,” they guarantee.
The first months after an implementation of this
complexity are challenging, given the need to adapt
to the new processes and system stabilisation.
According to those responsible, it is not yet possible to
see effective results, nor to verify the synergies obtained
by harmonising the several companies and geographies,
since part of the German business is not yet involved.
“However, it is possible to glimpse the benefits that will
certainly be a reality, especially when they will all be on
the same system.”
The plan for 2021 is ambitious and foresees the
conclusion of what is missing in Germany and extension
to other geographies. Even knowing that the pandemic
may create some challenges in terms of travel, the
Group will continue to work towards this goal. João
Alvarinho concludes: “We have already shown that with
will, dedication and cooperation we can successfully
conclude very difficult challenges. The fact that we
have an increasingly stable system gives us even more
confidence for deployments in other countries. We still
have a long way to go, but together and with the right
focus we will succeed.

Implementação do sistema num armazém / System deployment in a warehouse
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[COVID-19]

COMO ENFRENTÁMOS

A PANDEMIA

HOW WE FACED THE PANDEMIC
Para receber o mundo pós-pandemia, foi necessário encará-la
de frente, adaptar processos e acreditar que todos surgimos agora
mais fortes, preparados para continuar a criar valor e a evoluir.
Juntos.
To welcome the post-pandemic world, it was necessary to face him head on,
adapt processes and believe that we all emerge stronger now, prepared
to continue creating value and evolving. Together.
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O ano de 2020 transformou-se numa excelente arena
para treinar a capacidade de organização, resiliência e
espírito de equipa das empresas. A realidade alterou-se
de um momento para o outro, sem aviso. A economia
mundial sofreu um duro golpe e o setor da pasta
de papel não foi diferente, havendo necessidade das
empresas se adaptarem e reinventarem. O Grupo Inapa
acompanhou esta tendência e procurou focar-se na
criação de valor, em busca de novas oportunidades
de negócio e de diversificação de produtos. Continuou
por isso, a desenvolver a sua atividade, servindo os seus
clientes e assegurando todas as encomendas.
Adaptar a uma nova realidade
Para fazer face à pandemia e dar continuidade
ao negócio, houve necessidade de elaborar planos
de contingência, atualizados quinzenalmente e
acompanhados por gabinetes de crise, que ainda
hoje monitorizam a evolução da situação e definem
as medidas a tomar em cada momento. “No início
da pandemia, foram definidas linhas orientadoras
gerais e, depois, cada um dos países desenvolveu o seu
trabalho internamente”, refere David Pedroso, Risk
Officer Manager do Grupo. As indicações foram sendo
atualizadas, sempre que necessário, de forma a refletir
as exigências das autoridades de saúde. Também em
relação à comunicação interna, foram dadas orientações
gerais, mas coube a cada uma das empresas do Grupo
fazer os seus meios de comunicação, conforme
achassem necessários.
Foram igualmente implementadas medidas de proteção
dos colaboradores com o reforço da limpeza e desinfeção
das instalações e a disponibilização de produtos
de higienização para todos. Lançou-se ainda uma
campanha interna de sensibilização sobre desinfeção
das mãos, etiqueta respiratória e a distância física
mínima a manter.
O teletrabalho foi uma realidade a que muitos tiveram
de se adaptar, sendo que foram disponibilizados todos
os meios informáticos necessários. Promoveram-se as
reuniões por áudio ou videoconferência e, quando tal
não foi possível, foram garantidas todas as condições
de segurança. A definição do número de pessoas
autorizadas nos espaços, bem como a redução dos
horários, permitiu manter a atividade nos escritórios
e nos armazéns.
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The year 2020 has become an excellent arena to train
companies’ organisational skills, resilience and team
spirit. Reality changed from one moment to the next,
without warning. The world economy suffered a hard
blow and the paper pulp sector was no different,
requiring companies to adapt and reinvent themselves.
The Inapa Group followed this trend and sought to
focus on value creation, in search of new business
opportunities and product diversification. Therefore,
it continued to develop its activity, serving its clients
and ensuring all orders.
Adapting to a new reality
In order to face the pandemic and continue the
business, it was necessary to draw up contingency plans,
updated fortnightly and followed up by crisis offices,
which still monitor the evolution of the situation and
define the measures to be taken at each moment. “At
the beginning of the pandemic, general guidelines were
defined and then each country developed its own work
internally”, says David Pedroso, Risk Officer Manager
of the Group. Whenever necessary, the guidelines
were updated, in order to reflect the demands of
the health authorities. Also with regard to internal
communication, general guidelines were given, but it
was up to each of the Group companies to make their
own means of communication, as they saw fit.
Employee protection measures were also implemented
with the reinforcement of cleaning and disinfection of
the facilities and the availability of hygiene products for
all. An internal awareness campaign was also launched
on hand disinfection, respiratory etiquette and the
minimum physical distance to be maintained.
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Assim que as autoridades sanitárias começaram a adotar
medidas de desconfinamento, foi igualmente possível
definir planos de regresso dos colaboradores às suas
funções. Obviamente, sempre que, por razões de saúde
ou de apoio familiar, enquanto for necessário manter
o trabalho em casa, justifica-se que assim se continue.
“Ultimamente, a situação estabilizou. As medidas
foram implementadas, foram asseguradas as condições
necessárias ao teletrabalho e as pessoas estão alertas”.
O facto de não terem existido casos de infeção
em número significativo face ao conjunto total
de colaboradores do Grupo e não se ter verificado
nenhuma contaminação a nível geral, confirma
o sucesso das medidas tomadas.
Se, nestes últimos meses, a natureza mostrou a sua
força, a sociedade contrapôs com a sua capacidade de
adaptação, e as empresas, como a Inapa, responderam
com humanidade, assertividade e eficiência.

Teleworking was a reality to which many had to
adapt, and all the necessary IT resources were made
available. Meetings by audio or videoconference were
promoted and, when this was not possible, all the
security conditions were guaranteed. A limit was set
on the number of people allowed in the spaces, and
the reduction of schedules, which allowed maintaining
activity in the offices and warehouses.
As soon as the health authorities began to adopt
deconfinement measures, it was also possible to define
plans for employees to return to their duties. Naturally,
whenever it is necessary to keep the work at home,
(for health reasons or family support) it is justified
to continue to do so.
“Lately, the situation has stabilised. The measures were
implemented, the necessary conditions for teleworking
were ensured and people are alert”.
The fact that there have been no cases of infection in
significant numbers in relation to the total number
of Group employees, and that there has been no
contamination at a general level, confirms the success
of the measures taken.
If, in these last months, nature has shown its strength,
society has countered with its ability to adapt, and
companies, like Inapa, have responded with humanity,
assertiveness and efficiency.

DADOS
Durante a primeira semana de pandemia,
foram quebrados vários recordes:

DATA
During the first week of the pandemic,
several records were broken:

• 438 pedidos de apoio informático
(média normal: 282 pedidos por
semana)

•4
 38 requests for IT support (normal
average: 282 requests per week)

• Número de ligações VPN diárias:
20 vezes mais
• Número de reuniões Webex:
10 vezes mais

•N
 umber of daily VPN connections:
a 20x increase
•N
 umber of Webex meetings:
a 10x increase
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[COVID-19]

COVID-19:

SOBREVIVER AO IMPACTO
COVID-19: SURVIVING THE IMPACT
A indústria do papel está presente na vida de todos os dias, da
saúde ao lazer. Para resistir ao impacto provocado pela pandemia,
terá de se reerguer e adaptar a este novo mundo que nos espera.
The paper industry is present in everyday life, from health to leisure. To withstand the impact caused
by the pandemic, it will have to get back on its feet and adapt to this new world that awaits us.

O impacto da pandemia provocada pelo novo
coronavírus na indústria do papel é transversal aos
produtos – começando logo na matéria-prima –,
aos países, aos fornecedores, ao cliente final e aos
intermediários envolvidos. Esta situação interferiu
em todas as fases de todos os processos envolvidos.
Mas a capacidade de cooperação entre os vários
intervenientes permitiu responder às solicitações e as
necessidades que surgiram em alternativa provocaram
o crescimento em áreas secundárias.

The impact of the pandemic caused by the new
coronavirus in the paper industry is transversal to
the products – starting right from the raw material –,
the countries, the suppliers, the final client and the
intermediaries involved. This situation interfered in all
stages of all the processes in question, but the capacity
for cooperation between the various players made it
possible to respond to the demands, and the needs that
arose as an alternative caused growth in secondary areas.
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No início da pandemia, a prioridade foi garantir que
os cidadãos tivessem acesso a produtos de primeira
necessidade (relativos à saúde, higiene e alimentação).
A indústria do papel está necessariamente envolvida
na satisfação dessas necessidades, já que os produtos
de higiene são vitais para permitir a implementação das
recomendações da OMS, seguidas pela maioria dos países.
Também os produtos de sinalética foram essenciais
para as campanhas de sensibilização da população para
os novos cuidados a ter para evitar contágios.
Efetivamente, de acordo com a Confederation of European
Paper Industries (CEPI)1, a procura por papéis higiénicos
(onde se incluem os lenços e produtos similares)
permaneceu alta, apesar de algumas dificuldades no seu
abastecimento. Destacam-se também as embalagens
à base de fibra, essenciais para transportar alimentos
e medicamentos. E mesmo a área de negócio relacionada
com as embalagens mais comuns revelou igualmente
um aumento na procura, devido às compras online,
que conheceram um crescimento exponencial.
Os primeiros meses
Apesar dos dados otimistas referidos anteriormente,
a partir de meados de março de 2020, na Europa
Ocidental, os indicadores da procura de papel
registaram uma descida significativa face a igual período
de 2019. As estatísticas fornecidas pela Eurograph
(European Association of Graphic Paper Producers)
– no que diz respeito à evolução do mercado de papel
para artes gráficas e de escrita e impressão – indicam
que, no primeiro semestre de 2020, registou-se uma
quebra de 22,6% nas vendas totais destes tipos de papel.
A evolução foi semelhante para os papéis revestidos
(coated woodfree), que registaram um decréscimo
de 28,0%, e para os papéis não revestidos (uncoated
woodfree), que apresentaram uma variação negativa
de 18,0% relativamente ao período homólogo de 2019.

At the pandemic’s outset, the priority was to ensure
that citizens had access to basic necessities products
(such as healthcare, hygiene and food). The paper
industry is necessarily involved in meeting these
needs, as hygiene products are vital to enable the
implementation of WHO recommendations, followed
by most countries. Signage products were also essential
for campaigns to raise awareness among the population
of the new precautions to be taken to avoid contagion.
In fact, according to the Confederation of European
Paper Industries (CEPI)1, demand for toilet paper
(including tissues and similar products) remained
high, despite some difficulties in supply. Fibre-based
packaging, essential for transporting food and
medicines, also stood out. And even the business area
related to the most common packaging has also shown
an increase in demand, due to online shopping, which
experienced exponential growth.
First Months
In spite of the optimistic data referred to above,
as of mid-March 2020, in Western Europe, the
indicators of paper demand registered a significant
decline compared to the same period of 2019. Statistics
provided by Eurograph (European Association of
Graphic Paper Producers) – concerning the evolution
of the graphic arts and writing and printing paper
market – indicate that, in the first half of 2020, there
was a 22.6% drop in total sales of these types of paper.
The evolution was similar for coated woodfree papers,
which decreased by 28.0%, and for uncoated woodfree
papers, which showed a negative change of 18.0% when
compared to the same period in 2019.
Also according to the same source, in the main markets
where Inapa is present (Germany, France, Spain,
Portugal and Belgium) the total volume of paper
sales fell 20.7%, with all countries showing decreases
compared to 2019. However, the numbers are not equal:
Germany recorded a decrease of 17.3%, lower than
France (20.8%), Spain (30.3%) and Portugal (26.4%).
Also in Belux (Belgium and Luxembourg) the market fell
24.2%, where Inapa is mainly represented in the office
paper segment. The data for consumption of coated
and uncoated paper – which represents around 90% of
paper sales – is shown here. The remaining sub-families
of speciality papers, cardboard and self-adhesive, among
others, are not included in this analysis.

1_https://www.cepi.org/wp-content/uploads/2020/07/Cepi-pressbriefing_17072020_FINAL.pdf
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Ainda de acordo com a mesma fonte, nos principais
mercados onde a Inapa está presente (Alemanha,
França, Espanha, Portugal e Bélgica) o volume total de
vendas de papel caiu 20,7%, com a totalidade dos países
a apresentarem descidas face a 2019. Os números não
são, porém, iguais: a Alemanha registou um decréscimo de 17,3%, inferior ao de França (20,8%), Espanha
(30,3%) e Portugal (26,4%). Também no Belux (Bélgica
e Luxemburgo) o mercado caiu 24,2%, onde a Inapa está
representada, sobretudo, no segmento do papel de escritório. Referem-se aqui os dados relativos ao consumo
de papéis revestidos e não revestidos – o que representa
cerca de 90% dos papéis comercializados. Não estão
incluídas nesta análise as restantes subfamílias de especialidades, cartolinas e autoadesivos, entre outras.
Ultrapassar obstáculos
Se, conforme se percebe pelas movimentações acima
descritas, a necessidade e a procura de produtos
provenientes da indústria do papel subsiste, houve,
porém, dificuldades em acompanhar este processo.
Por um lado, a produção da madeira foi perturbada
pelo encerramento de algumas serrações por todo o
mundo; por outro, as fábricas de celulose e papel que
usam esta matéria-prima também viram a sua produção
diminuir, provocada igualmente por fechos, mesmo
que temporários, e por falta de mão-de-obra (casos
de COVID-19, quarentenas ou apoio familiar). Além
disso, houve desafios acrescidos ao nível do transporte
e logística devido ao fecho de fronteiras, falta de
motoristas e de contentores.
É de referir ainda a diminuição da disponibilidade
do papel reciclado, uma vez mais devido à falta de
pessoal para o recolher, mas também de menor geração
de produtos para reciclagem (nomeadamente, devido
ao fecho de hotéis, restaurantes e lojas).
A indústria do papel está presente nas nossas
atividades diárias, quase sem se dar por isso, daí
ter tido necessidade de se reinventar e ultrapassar
inúmeros obstáculos que surgiram em simultâneo.
A mudança nos padrões de consumo com impactos
duradouros (como o teletrabalho e a digitalização
de serviços), implica necessariamente uma reflexão
sobre o que será o caminho a curto e médio prazo,
mas sabe-se, por exemplo, que já permitiu desenvolver
os canais mais virados para o consumidor, onde
a compra de impressoras e tinteiros aumentou.
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Overcoming obstacles
If, as can be seen from the movements described above,
the need and demand for products from the paper
industry subsists, there were, however, difficulties in
accompanying this process. On the one hand, wood
production was disrupted by the closure of some
sawmills around the world; on the other hand, the pulp
and paper mills that use this raw material also saw
their production decrease, caused by closures, even if
temporary, and by labor shortages (cases of COVID-19,
quarantines or family support). Furthermore, there
were increased transport and logistics challenges due
to border closures, lack of drivers and lack of containers.
There was also a decrease in the availability of recycled
paper, again due to lack of personnel to collect it, but
also less generation of products for recycling (namely
due to closure of hotels, restaurants and shops).
The paper industry is present in our daily activities almost
without us noticing, so it has had to reinvent itself and
overcome many obstacles that have arisen simultaneously.
The change in consumption patterns with lasting impacts
(such as teleworking and the digitalisation of services),
necessarily implies reflection on what will be the path in
the short and medium term, but it is known, for example,
that it has already allowed the development of more
consumer-oriented channels, where the purchase
of printers and ink cartridges has increased.

(20)
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Performance do Grupo: Papel, Embalagem e Viscom
Nos primeiros dois meses e meio do ano, a área do Papel
conheceu um desenvolvimento muito positivo nos
vários países em que se encontra presente, situação que
mudou a partir de meados de março, com as medidas
de confinamento. Verificou-se, então, uma queda muito
acentuada do volume de negócios, com os países onde
as regras foram mais estritas a serem mais penalizados,
como França, Espanha e Portugal.
Ainda a sentir os efeitos da integração da Papyrus
Deutschland, o volume de negócios cresceu,
comparativamente ao primeiro semestre de 2019:
as vendas em volume no primeiro semestre de 2020
registaram um aumento de 34,3%, para 460 mil
toneladas. Em valor, as vendas ascenderam a 486,8
milhões de euros (+28,3% face ao primeiro semestre de
2019). No entanto, nos primeiros seis meses de 2020,
o preço médio de venda registou um decréscimo de 6,2%
face ao período homólogo de 2019. Acompanhando
a queda abruta na procura, assistiu-se, a partir do
segundo trimestre, a uma queda dos preços por parte
dos produtores, com a consequente pressão sobre as
margens do Grupo, esperando-se que seja retomada,
a prazo, a tendência de aumento de preços a que se
vinha a assistir. Como forma de compensar parte
do decréscimo no papel, a Inapa continua focada em
dinamizar o cross-selling de materiais de embalagem,
comunicação visual e consumíveis gráficos e de
escritório.
O negócio das empresas de embalagem do Grupo
teve um melhor desempenho das vendas para os
setores da saúde (na parte da higiene e segurança),
agroalimentar e food processing e embalagens para o
e-commerce ou caixas para transporte (de alimentos,
medicamentos, etc). Porém, esta prestação não foi
suficiente para contrariar totalmente a queda das vendas
para a indústria da cosmética, automóvel e eletrónica.
Esta área de negócio representou 37,6 milhões de
euros de vendas, apresentando um decréscimo de cerca
de 3% face a 2019.
Por último, a área da comunicação visual, que foi muito
afetada devido ao cancelamento das grandes feiras da
especialidade, em conjugação com a incerteza quanto
à evolução da atividade económica e a uma maior
concorrência. O volume de faturação de 17,5 milhões
de euros significou um decréscimo de cerca de 13%
face a 2019, resultado de uma diminuição das vendas,
nomeadamente no segmento do LFP (Large Format
Printing) nas suas componentes de Hardware, Media
e Inks. Os serviços de apoio técnico também registaram
um decréscimo de atividade.

Group Performance: Paper, Packaging and Viscom
In the first two and a half months of the year, the Paper
area experienced a very positive development in the
countries where it is present, a situation that changed
from mid-March, with the containment measures.
There was then a very sharp drop in turnover, with the
countries where the rules were stricter being penalised
the most, such as France, Spain and Portugal.
Still feeling the effects of the integration of Papyrus
Deutschland, turnover grew in the first half of 2020
compared to the same period in 2019: sales volume
increased by 34.3% to 460,000 tons. In value terms,
sales amounted to €486.8 million (+28.3% compared
to the first half of 2019). However, in the first six
months of 2020, the average selling price recorded a
decrease of 6.2% compared to the first half of 2019.
Following the sharp drop in demand, from the second
quarter onwards, a drop in producer prices was
observed, with the consequent pressure on the Group’s
margins. In time, it is expected that the upward trend
in prices will be restored. As a way to mitigate part
of the decrease in paper, Inapa continues to focus on
boosting cross-selling of packaging materials, visual
communication and graphic and office consumables.
The Group’s packaging business performed better in
terms of sales to the health (hygiene and safety), agrifood and food processing sectors and packaging for
e-commerce or transport boxes (of food, medicines,
etc.). However, this performance was not enough
to fully counter the drop in sales to the cosmetics,
automotive and electronics industry. This business
area represented 37.6 million euros of sales, showing
a decrease of around 3% compared to 2019.
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O que o futuro nos reserva
Os dados da CEPI preveem que em 2020 os mercados
de papel e cartão serão impactados pelo declínio
esperado para o PIB europeu, em -8,3%, como resultado
da crise provocada pela COVID-19. Por outro lado,
perspetiva que o ano de 2021 já seja de retoma, com
um crescimento da economia europeia esperado
na ordem dos +5,8%.
A verdade é que, à medida que alguns países vão
controlando a pandemia, e a promessa de uma
vacina parece devolver a saúde à economia mundial,
acredita-se que os mercados dos quais a indústria do
papel depende voltem a reativar-se. Assim que as feiras,
exposições e todo o tipo de eventos, puderem começar
a realizar-se, haverá necessidade de folhetos, papéis,
cartazes e sinalética, assim como um reinvestimento
na área da publicidade. Quando as viagens se puderem
fazer com a mesma liberdade de 2019, as agências
retomarão a encomenda dos seus catálogos. E, assim
que nos pudermos encontrar para ir ao cinema, ao
teatro, museus e concertos, irão aumentar os pedidos
de impressões de material associado... e os abraços.
Nessa altura, saberemos que, finalmente, estamos bem.
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Finally, the visual communication area, which was
greatly affected due to the cancellation of major
trade fairs, combined with the uncertainty about the
evolution of economic activity and greater competition.
The turnover of €17.5 million meant a decrease of
approximately 13% compared to 2019, resulting from
a decrease in sales, namely in the LFP segment (Large
Format Printing) in its Hardware, Media and Inks
components. Technical support services also recorded
a decrease in activity.
What the future holds for us
CEPI data predicts that in 2020 the paper and board
markets will be impacted by the expected decline in
European GDP of -8.3%, as a result of the crisis caused
by COVID-19. On the other hand, it forecasts that 2021
will be a year of recovery, with growth in the European
economy expected to reach +5.8%.
The truth is that as some countries get the pandemic
under control – and the promise of a vaccine seems
to be returning the world economy to health – it is
believed that the markets on which the paper industry
depends will reactivate. Once trade fairs, exhibitions
and all sorts of events can get underway, there will be
a need for leaflets, paper, posters and signage, as well
as a reinvestment in advertising. When travel can take
place with the same freedom as in 2019, agencies will
resume ordering their catalogues. And once we can all
get together to go to the cinema, the theatre, museums
and concerts, requests for prints of associated material
will increase... and the hugs. Then we will know that we
are finally OK.
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[INAPA PACKAGING]

COMO A EMBALAGEM

GANHOU COM
O COMÉRCIO
ELETRÓNICO

HOW PACKAGING HAS GAINED FROM E-COMMERCE
Em plena pandemia, houve áreas de negócio que
conheceram picos de procura. A embalagem foi uma delas
e agora é preciso perceber qual será a sua evolução.
In the middle of the pandemic, there were business areas that experienced peaks
in demand. Packaging was one of them and now it is necessary to understand
how it will evolve.
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Nos últimos anos, a venda online tem vindo a registar
um aumento de produtos disponíveis, assim como
um aumento de número de utilizadores. Na sequência
da pandemia, da necessidade de confinamento e
dos constrangimentos ao consumo fora de casa, o
e-commerce cresceu para além de todas as expetativas.

In the last few years, online selling has seen an increase
in the number of products available, as well as an
increase in the number of users. In the result of the
pandemic, the need for confinement and the constraints
on out-of-home consumption, e-commerce has grown
beyond all expectations.

Um estudo realizado pela Two Sides (European
Packaging Survey 2020) revelou que, em maio deste
ano, as transações do comércio eletrónico na Europa
tiveram um aumento de 168%, em relação ao mês
homólogo do ano anterior. Nos EUA observou-se o
mesmo comportamento, prevendo-se que as vendas
de 2020 sejam mais 18% do que em 2019, sobretudo
devido ao aumento dos novos compradores.

A study conducted by Two Sides (European Packaging
Survey 2020) revealed that in May this year,
e-commerce transactions in Europe increased by 168%
compared to the same month the previous year. The
same behaviour was observed in the US, with 2020 sales
expected to be 18% more than in 2019, mainly
due to the increase in new buyers.

A SEMrush, uma plataforma de gestão de visibilidade
online com sede nos Estados Unidos, recolheu
e analisou dados deste ano de mais de dois mil dos sites
de e-commerce mais pesquisados do mundo, em várias
categorias incluindo moda, eletrónica de consumo
e saúde e beleza. Verificou que termos como “comprar
online”/ “buy online” duplicaram no primeiro mês
da pandemia: houve mais de 27.500 consultas em março
de 2020, em comparação a mais de 14.800 em fevereiro
de 2020, em todas as categorias. Além disso, de acordo
com os dados analisados, identificaram, na primeira
metade de 2020, um crescimento médio de 30%
do tráfego anual de sites de e-commerce.
As entregas no futuro
Esta evolução do e-commerce provocou um aumento
na procura de embalagens de cartão e de papel
reciclado. Efetivamente, segundo o estudo da Two Sides
já referido, 66% dos consumidores preferem que
os pedidos online sejam enviados em embalagens
de papel, em vez de plástico.
Um relatório da consultora internacional Smithers
de 2019, relativo ao futuro deste setor – The future
of corrugated packaging 2023 – revelava que o
mercado global de embalagens já vinha a crescer
devido, precisamente, à explosão do e-commerce e do
desenvolvimento em tecnologia de impressão digital,
e previa já um crescimento anual de 20% no comércio
eletrónico na Europa. Uma vez que a indústria de
cartão canelado representa 80% da procura no comércio
eletrónico, a subida nas vendas online previstas
terá forçosamente um impacto profundo na procura
de embalagens.
Perspetivas para o Grupo
Nas empresas do Grupo Inapa, se, por um lado, se
sentiu uma queda generalizada da procura de papéis
revestidos e não revestidos para a indústria gráfica,
escolas ou escritórios, por outro lado foram criadas
inúmeras oportunidades na área da embalagem, devido

SEMrush, a US-based online visibility management
platform, has collected and analysed data this year
from over two thousand of the world’s most searched
e-commerce sites, across categories including fashion,
consumer electronics and health and beauty. It found
that terms such as “buy online” doubled in the first
month of the pandemic: there were more than 27,500
queries in March 2020, compared to more than 14,800
in February 2020, across all categories. In addition,
according to the data analysed, an average growth of
30% in annual e-commerce website traffic was identified
in the first half of 2020.
Deliveries in tomorrow’s world
This evolution of e-commerce has led to an increase
in demand for both cardboard and recycled paper
packaging. Indeed, according to the above-mentioned
Two Sides study, 66% of consumers prefer online orders
to be shipped in paper packaging rather than plastic.
A report from the international consultancy Smithers
in 2019 on the future of this sector – The future
of corrugated packaging 2023 – revealed that the
global packaging market has already been growing
precisely because of the e-commerce explosion and
the development in digital printing technology, and
predicted an annual growth of 20% in e-commerce
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precisamente à crescente procura de produtos para
a indústria alimentar ou da saúde, embalagens para
o e-commerce, entre outros.
Assim, na sequência da pandemia provocada pelo novo
coronavírus, o negócio das empresas de embalagem
do Grupo Inapa apresentou em 2020 um ligeiro
decréscimo, mas verificou um melhor desempenho das
vendas para os setores da saúde (higiene e segurança),
agroalimentar, embalagens para o e-commerce ou caixas
para transporte (de alimentos e medicamentos).
De referir ainda que mesmo assim foi a área de negócio
com melhor desempenho dentro do Grupo.
Soluções à medida
Tanto a Inapa Packaging (Portugal) como a Inapa
Packaging (Alemanha) e a Carton Service (França)
têm várias soluções de embalagem disponíveis para
os vários setores. Pode conhecer algumas propostas
no artigo “Embalagens no futuro, hoje” desta revista,
ou ir diretamente à fonte. Veja os contactos indicados
em baixo.

in Europe. As the corrugated board industry accounts
for 80% of e-commerce demand, the expected rise in
online sales will inevitably have a profound impact on
packaging demand.
Prospects for the Group
Inapa Group companies experienced, on the one hand,
a general drop in demand for coated and uncoated
papers for the printing industry, schools or offices,
but on the other hand, numerous opportunities were
created in the packaging area, due precisely to the
growing demand for products for the food or health
industry, packaging for e-commerce, among others.
Thus, following the pandemic caused by the new
coronavirus, the business of the packaging companies
of the Inapa Group showed a slight decrease in 2020,
but verified a better sales performance for the health
(hygiene and safety), agri-food, e-commerce packaging
or transport boxes (food and medicine) sectors.
Even so, it was still the best performing business area
within the Group.
Tailor-made solutions
Inapa Packaging (Portugal), Inapa Packaging (Germany)
and Carton Service (France) have several packaging
solutions available for the various sectors. You can get
to know some proposals in the article “Packaging in the
future, today” of this magazine, or access the source
directly. See the contacts listed below.

INAPA PACKAGING GMBH

INAPA PACKAGING

CARTON SERVICE

ALEMANHA / GERMANY

PORTUGAL

FRANÇA / FRANCE

www.inapapackaging.de

www.inapapackaging.pt

www.cartonservice.fr

Osterbekstraße 90 a
22083 – Hamburgo

Rua das Cerejeiras nº 5-11,
2710-632 – Sintra

Carton Service BP 60004
91415 – Dourdan Cedex
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[RECURSOS HUMANOS / HUMAN RESOURCES]

TRABALHO PARA CASA:

VANTAGENS E DESAFIOS
WORKING FROM HOME: ADVANTAGES AND CHALLENGES
O confinamento, devido à pandemia provocada pelo novo
coronavírus, levou a que muitos colaboradores de empresas
em todo o mundo passassem a trabalhar a partir de casa. Uma
situação que trouxe muitos desafios e mudanças de hábitos.
The containment, due to the pandemic caused by the new coronavirus, has led many
employees of companies around the world to work from home. A situation that has brought
many challenges and habits changes.
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No primeiro trimestre deste ano, a realidade tal como
a conhecemos, mudou. Melhor ainda, parou. Quando
recomeçou, foram introduzidos novos hábitos no quotidiano, quer no que diz respeito à forma como nos relacionamos, movimentamos ou fazemos compras, quer
na forma como trabalhamos. Para uma imensa percentagem de trabalhadores em todo o mundo, o escritório
passou a ter lugar na sua casa. Desengane-se, no
entanto, quem acha que os processos digitais, as plataformas ou os gadgets de todas as formas e feitios foram
os únicos a ocupar as mesas de trabalho e a cabeça
destes colaboradores a trabalhar à distância.
O relatório anual de produtividade no local de trabalho,
realizado pela instituição americana Paper and
Packaging, revelou que 73% dos dois mil americanos
inquiridos se queixou de sobrecarga digital e que mais
de metade acabou por usar o papel para organizar os
pensamentos, priorizar tarefas ou apenas rabiscar
e aliviar o stresse. Citada no estudo, Holland Haiis,
especialista em relações humanas e autora do livro
“Consciously Connecting”, esclarece que “as ferramentas analógicas relaxam a mente, abrem espaço para
a solução de problemas e permitem pensar sobre novas
ideias de maneira diferente, seja escrevendo ou esboçando-as”. Refere ainda que “ao olhar para as anotações
da reunião feitas num papel, torna-se mais claro o plano
de ação a implementar, bem como quais as perguntas
não respondidas e que exigem acompanhamento”.
Um mundo digital
Tendo em conta que há necessidades que podemos
não estar a identificar – e de forma a avaliar o impacto
da pandemia no mundo empresarial – a consultora
Mercer lançou um inquérito às empresas designado por
“Globally, how are companies supporting their employees
during this outbreak?”. Dirigido sobretudo aos Estados
Unidos e Europa Ocidental, o projeto continua a
decorrer em tempo real. Entre outros dados, no que
diz respeito à resposta digital, o estudo revelou que
54,76% das empresas ajustou a capacidade das suas
redes móveis, de forma a garantir uma boa ligação
de comunicação, e 42,6% organizou encontros virtuais
online entre as equipas para promover momentos de
descontração e convívio. De um mundo de contactos
presenciais constantes, passou-se para uma realidade
maioritariamente virtual.

In the first quarter of this year, reality as we know it
changed. Better still, it stopped. When it started again,
new habits were added to everyday life, both in the
way we relate to each other, move around or shop, and
in the way we work. For a huge percentage of people
working all over the world, the office is now in their
home. However, those who think that digital processes,
platforms or gadgets of all shapes and sizes were the
only ones to take over the desks and heads of these
employees working remotely are mistaken.
The annual workplace productivity report, conducted
by US institution Paper and Packaging, revealed
that 73 per cent of the 2,000 Americans surveyed
complained of digital overload and that more than
half ended up using paper to organise their thoughts,
prioritise tasks or just doodle and relieve stress. Quoted
in the study, Holland Haiis, human relations specialist
and author of the book “Consciously Connecting”,
clarifies that “analogue tools relax the mind, open space
for problem solving and allow you to think about new
ideas in a different way, either by writing or sketching
them”. He also states that “by looking at the meeting
notes made on paper, the action plan to be implemented
becomes clearer, as well as which questions remain
unanswered and require follow-up”.
A digital world
Considering that there are needs we may not be
identifying – and in order to assess the pandemic’s
impact on the business world – consultant Mercer has
launched a survey of companies called “Globally, how
are companies supporting their employees during this
outbreak?” Targeting mainly the United States and
Western Europe, the project is still running in real time.
Among other data, regarding the digital response, the
study revealed that 54.76% of the companies adjusted
the capacity of their mobile networks, in order to
guarantee a good communication connection, and
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É neste ponto que entram as reflexões do estudo
da Paper and Packaging, já que verificou que,
para descansar da profusão de reuniões por
videoconferência, resposta a e-mails ou comunicação por
chat, são muitos os que fizeram do papel as ferramentas
analógicas para trabalhar a criatividade, melhorando
a sua produtividade. Este estudo acrescentou ainda
informação sobre outros hábitos de consumo: 62%
dos entrevistados investiu na compra de uma mesa
de escritório (para colocar em casa) com caráter
permanente; e houve um incremento na compra de
utilitários de escritório como canetas (76%), cadernos
(74%), post-it (74%), papel para impressora (74%)
e clipes (73%).
O “boom” dos utilitários
Relativamente ao material que acompanhou os
colaboradores neste êxodo para casa, houve, tal como se
refere em cima, uma alteração aos hábitos estabelecidos.
Uma análise da consultora Deloitte (Printers Charming)
identificou em 2020 um crescimento de 15% das vendas
de impressoras domésticas, a partir do momento em
que se estabeleceu o confinamento na grande maioria
dos países afetados. Facto que se deu não só à presença
dos adultos fora do seu ambiente de escritório, como
à dos seus “novos” colegas: os filhos.
A consultora acredita que, uma vez regressada a
“normalidade”, permanecerão alguns comportamentos,
como o trabalho à distância, alguns dias por semana
pelo menos. Assim, poderá imprimir-se menos, mas não
se deixará de o fazer, acrescentando-se a necessidade
associada de adquirir tinta, papel, ter acesso a um
serviço de apoio ao cliente, atualização de software ou
de substituição de equipamento. A Deloitte conclui que
quando virarmos a página da pandemia, no mundo que
se apresenta, haverá mais espaço para o papel e para
as impressoras do que antes. Assim como para outros
hábitos que julgávamos perdidos com o advento da era
digital. O tempo o dirá.
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42.6% organised virtual online meetings between
the teams to promote moments of relax and social
gathering. From a world of constant face-to-face
contacts, we have moved to a mostly virtual reality.
This is where the reflections of Paper and Packaging’s
study come in, as it found that, in order to take a break
from the profusion of meetings via videoconferencing,
replying to emails or communicating by chat, many have
turned to paper as their analogue tools to work on their
creativity, improving their productivity. This study has
also added information on other consumption habits:
62% of the interviewees have invested in the purchase
of an office desk ( for home use) on a permanent basis;
and there has been an increase in the purchase of office
utilities such as pens (76%), notebooks (74%), post-it
notes (74%), printer paper (74%) and paper clips (73%).
The utilities “boom”
As regards the equipment that followed employees on
this exodus home, there was, as mentioned above, a
change in existing habits. An analysis by the consultant
firm Deloitte (Printers Charming) identified a 15%
growth in sales of home printers in 2020, from the
moment that containment was established in the vast
majority of affected countries. This was due not only to
the presence of adults outside their office environment,
but also to their “new” colleagues: their children.
Deloitte believes that, once “normality” returns, some
behaviours will remain, such as working remotely, at
least a few days a week. So we may print less, but we will
not stop doing it, adding the associated need to purchase
ink, paper, access to customer service, upgrade software
or replace equipment. The consultant concludes that
when we turn the page on the pandemic, in the world as
it is, there will be more room for paper and printers than
before. As well as for other habits we thought lost with
the advent of the digital age. Time will tell.
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NOVIDADES

NO MUNDO DO PAPEL
NEWS IN THE PAPER WORLD
O papel continua a provar que veio para ficar. Não se torna obsoleto
mas, antes, acompanha a inovação tecnológica na área da impressão,
e não só. E a Inapa também.
Paper is continuously proving that it is here to stay. Not only it does not become obsolete
but it also keeps up with technological innovation in the printing area and beyond. So does Inapa.

O Grupo Inapa ampliou a gama de papel com a entrada
de novas referências, que vêm responder a necessidades
específicas do mercado, mas também demonstrar que
esta é uma área onde a empresa continua a dar cartas
e a fornecer o melhor que a tecnologia permite.

The Inapa Group expanded its paper range with new
references, which meet specific market needs, but also
demonstrate that this is an area where the company
continues to play a leading role and to provide the best
that technology allows.
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Já lançado em França, e prestes a entrar em Portugal
e Espanha, surge a nova gama de papel Premium,
KINGDOM, fabricada pela Cordenons. Trata-se de
uma nova e completa linha de fine papers para diversas
aplicações (comunicação corporativa, brochuras,
catálogos, publicações premium, embalagens, etc.)
e que foi, inclusivamente, o papel escolhido para fazer
os cartões de Natal do Grupo. O objetivo foi criar um
novo produto, aliando o prestígio da marca Cordenons
como fabricante de papéis criativos de luxo ao know-how
da Inapa. Este produto representa o forte compromisso
com a sustentabilidade, ao incluir tons Recy White nos
três tipos de acabamentos: Laid, Wove e XT-S.

Already launched in France, and about to enter Portugal
and Spain, is the new premium fine paper range,
KINGDOM, manufactured by Cordenons. This is a new,
complete line of fine papers for various applications
(corporate communication, brochures, catalogues,
premium publications, packaging, etc.) and was even
the paper chosen for the Group’s Christmas cards.
The goal was to create a new product, combining the
prestige of the Cordenons brand as a manufacturer of
luxury creative papers with Inapa’s know-how. This
new product represents the strong commitment to
sustainability, by including Recy White tones in the
three types of finishes: Laid, Wove and XT-S.

Cada versão KINGDOM é proposta nas cores Diamond
White, Brilliant White, High White, Oyster e Cream.
Além disso, a versão Recy White, com certificação FSC®
Recycled, é produzida com fibra 100% reciclada em
percentual variável de pré e pós-consumo (este último
até 50%). Estão disponíveis em diversas gramagens
(variam de 100 g/m2 a 320 g/m2) e adequam-se a uma
imensa variedade de tecnologias de impressão, técnicas
de acabamento e de conversão, das mais comuns às mais
sofisticadas. Cada acabamento e cor é combinado com
um conjunto de envelopes em cinco tipos diferentes.

Each KINGDOM version is offered in Diamond White,
Brilliant White, High White, Oyster and Cream. In
addition, the Recy White version, with FSC® Recycled
certification, is produced with 100% recycled fibre in
a variable percentage of pre- and post-consumption
(the latter up to 50%). They are available in various
grammages (ranging from 100 g/m2 to 320 g/m2) and
are suitable for a huge variety of printing technologies,
finishing and converting techniques, from the most
common to the most sophisticated. Each finish and
colour is combined with a set of envelopes in five
different types.

Impressão digital
A Digi Finesse, da UPM, faz também parte do portfólio
disponível para os clientes Inapa Espanha. Trata-se
de uma nova linha com revestimento de impressão
digital, a preto e branco ou a cores. Estes papéis foram
desenvolvidos especialmente para impressoras digitais
alimentadas por bobinas e folhas, usando tecnologia
de eletrofotografia de toner seco. Apresentam-se em
duas qualidades: UPM Digi Finesse gloss e UPM Digi
Finesse premium silk, ambos revestidos e com diversas
utilizações, como material publicitário, relatórios de
contas, livros de arte, brochuras, cartões de visita, capas
de revistas, entre outras.
Devido à fusão entre a Papyrus Deutschland e a Papier
Union, na nova Inapa Deutschland, ocorreram muitas
mudanças e foram lançadas novas marcas próprias,
como: Lona, para folhas não revestidas de madeira
(Lona Offset para offset, Lona Jet para a pré-impressão
e Lona Art, um novo papel de design), produzidas pela
Mondi; e a Joly para papel colorido, também fabricada
pela Mondi. Não esquecer as mudanças no portfólio
de papéis de escritório, com a introdução de um novo
design completo para a linha Tecno. Surgem assim, no
mercado, novos papéis como Tecno Color Print (para
aplicações de impressão em cores de alta qualidade),
Tecno Superior (papel novo de alta qualidade) e o Tecno
Pure (alto branco reciclado), entre outros. Esta nova
linha da Tecno pode ser encontrada em todos os países
onde o Grupo opera.

Digital printing
Digi Finesse, from UPM, is also part of the portfolio
available to Inapa Spain clients. This is a new line with
digital printing coating, in black and white or in colour.
These papers have been developed especially for digital
printers fed from reels and sheets, using dry toner
electrophotographic technology. They come in two
qualities: UPM Digi Finesse gloss and UPM Digi Finesse
premium silk, both coated and with multiple uses, such
as advertising material, account reports, art books,
brochures, business cards, magazine covers, among
others.
Due to the merger between Papyrus Deutschland and
Papier Union, in the new Inapa Deutschland, many
changes occurred and new own brands were launched,
such as: Lona, for uncoated woodfree sheets (Lona
Offset for offset, Lona Jet for pre-printing and Lona
Art, a new design paper), produced by Mondi; and
Joly for coloured paper, also manufactured by Mondi.
Not to be forgotten are the changes to the office
paper portfolio, with the introduction of a complete
new design for the Tecno line. New papers such as
Tecno Color Print (for high quality colour printing
applications), Tecno Superior (new high quality paper)
and Tecno Pure (high recycled white), among others,
appeared on the market. This new Tecno range can be
found in all the countries where the Group operates.
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À CONVERSA
COM O CLIENTE:

NORPRINT

TALKING WITH THE CLIENT: NORPRINT
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José Manuel Lopes de Castro é Presidente do Conselho
de Administração da Norprint e, mais do que cliente, é parceiro
da Inapa há quatro décadas. Em entrevista, explica como
se conseguem criar empresas de sucesso a partir de grandes
desafios e mantê-las saudáveis em tempos de incerteza.
José Manuel Lopes de Castro is Chairman of the Board of Norprint and, more than a client,
he has been a partner of Inapa for four decades. In an interview, he explains how successful
companies can be created from great challenges and keep them healthy in times of uncertainty.

Na história de 28 anos da Norprint, empresa
de artes gráficas, há alguns marcos importantes
a que importa dar relevo. Podia falar-nos deles?
Estes momentos de reflexão também servem para
questionar: já se passaram 28 anos? Quando decidi
criar uma empresa gráfica de raiz, algumas pessoas
perguntaram-me se não estava louco. Estávamos num
ano de crise, início da década de 90 e, de alguma forma,
o bom senso aconselharia a pensar melhor. Talvez seja
isto que diferencia as pessoas que arriscam daquelas que
preferem a comodidade de esperar por melhores dias.
Primeiro choque: um projeto novo, sem histórico
e sem números, não é bem-vindo pela banca. Não
podemos esquecer que estávamos em crise e que o
setor gráfico estava no vermelho. A solução encontrada
foi valermo-nos das nossas relações pessoais e
sermos apoiados pelos fornecedores de equipamentos
e matérias-primas.
De que forma a Norprint procurou
ser diferenciadora no seu mercado?
A Norprint tem como prática uma cultura de parceria,
quer dizer, olhar para o trabalho dos nossos clientes e
fazer depender disso o nosso futuro. Um dos registos
de que nos orgulhamos é a longevidade da relação
que temos com os nossos clientes e com os nossos
fornecedores. E também com os nossos colaboradores.

In Norprint’s 28-year history, a Graphic Arts
company, there are some important milestones
that should be highlighted. Could you tell us
about them?
These times of reflection also invite us to question: has
it been 28 years? When I decided to create a printing
company from scratch, some people asked me if I was
crazy. We were in a year of crisis, the beginning of the
90’s, and somehow common sense would advise me to
think again. Maybe this is what differentiates people
who take risks from those who prefer the comfort of
waiting for better days.
First shock: a new project, with no history and no
numbers, is not welcomed by the banks. We cannot
forget that we were in a crisis and that the printing
sector was in the red. The solution found was to make
use of our personal relationships and be supported by
suppliers of equipment and raw materials.
In which way has Norprint tried to be distinctive
in its market?
Norprint has a partnership culture as a practice, that is,
to have a look at our clients’ work and make our future
depend on it. One of the records we are proud of is the
longevity of the relationship we have with both our
clients and our suppliers. And also with our employees.
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Têm um perfil de clientes específico?
A nossa vocação foi sempre o livro, daí termos
desenhado a empresa desde a pré-impressão, impressão
e acabamentos, para essa área de negócio.
A marca “A Casa do Livro”, que nos acompanha,
reflete isso mesmo. Os nossos principais clientes são
naturalmente as editoras e os gabinetes de comunicação.

Does Norptint have a specific client profile?
Our passion has always been the book, so we have
designed the company from pre-press, printing
and finishing, for this business area. The brand
“A Casa do Livro”, which is our trademark, reflects
this. Our main clients are naturally publishers and
communication offices.

Faz parte da vossa missão o envolvimento com
a comunidade – como se materializa esta filosofia?
Faz parte do nosso ADN, e de forma continuada,
procurarmos estar integrados na comunidade e apoiar
instituições de solidariedade. Apoiar e estar presentes
na sua vida. Também apoiamos desde o seu nascimento,
entre outros eventos culturais, a Correntes de Escrita.
Trata-se de um encontro anual de escritores de
expressão ibérica, que já tem mais de vinte anos.

Engaging with the community is part of your
mission – how does this philosophy materialise?
It is part of our DNA to seek to be continuously
integrated in the community and to support solidarity
institutions. To support and be present in their lives.
We have also supported, since its birth, among other
cultural events, the Writing Currents. This is an annual
meeting of Iberian-speaking writers, which has already
been running for more than twenty years.

Sentem que, de alguma forma, a Inapa acompanhou
o crescimento da empresa?
A minha atividade como gráfico já tem 40 anos, o
que quer dizer que conheço e trabalho com a Inapa
há quatro décadas. As empresas são as pessoas e
aproveito para lembrar algumas pessoas com quem
privei e de que sou amigo: Silva Santos, Victor Chen,
Fernando Lima, Diogo Menezes e naturalmente João
Carvalho, Rui Domingues, e o “Cavaleiro de Gutenberg”
Gines Ramirez.

Do you feel that, somehow, Inapa has accompanied
the growth of the company?
My activity as a professional printer has been going
on for 40 years, which means that I have known and
worked with Inapa for four decades. Companies are
people, and I would like to take this opportunity to
remember some of the people with whom I have had
close contact and of whom I am friends: Silva Santos,
Victor Chen, Fernando Lima, Diogo Menezes and
naturally João Carvalho, Rui Domingues, and the
“Knight of Gutenberg”, Gines Ramirez.

Espero que a resposta seja clara: se a nossa relação
profissional leva à amizade, o que se pode querer mais?
As empresas só podem crescer com clientes e
fornecedores, presentes. Na Norprint sabemos que
podemos contar com a Inapa e, se dúvidas houvesse,
o nosso relatório de contas do ano de 2019 tem
expresso um agradecimento muito especial à Inapa,
pela sua colaboração e ajuda num trabalho concreto,
que permitiu à Norprint produzir três encomendas
excepcionais, em prazo e em quantidade. Esta parceria
Norprint/Inapa funcionou em pleno.
Têm apostado igualmente no mercado externo.
É possível fazer um balanço dessa entrada noutros
mercados?
Na Norprint o mercado não tem fronteiras. Faz
parte da nossa cultura empresarial. Se, por um lado,
somos europeístas, logo, entendemos que a Europa
é um mercado natural, também mantemos relações
comerciais com o Brasil e com África, tendo alguma
regularidade comercial com Moçambique e Angola.
De certa forma, consideramos estes países como
mercado normal, dada a nossa presença ser regular
e ativa.

I hope the answer is clear: if our professional
relationship leads to friendship, what more could we
want? Companies can only grow with customers and
suppliers present. At Norprint we know we can rely on
Inapa and, if there were any doubts, our annual report
for 2019 has a special word of gratitude expressed to
Inapa, for its collaboration and help with a specific work
that allowed Norprint to produce three exceptional
orders, on time and in quantity. This Norprint/Inapa
partnership has fully worked.
You have also bet on the external market. Are you
able to make a balance of this entry into other
markets?
At Norprint the market has no frontiers. It is part
of our business culture. If, on the one hand, we are
Europeanists, and therefore we understand that Europe
is a natural market, we also maintain commercial
relations with Brazil and Africa, having some
commercial regularity with Mozambique and Angola.
In a way, we consider these countries as a normal
market, given our regular and active presence.
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Há cerca de um ano investiram na modernização
do parque de equipamentos, acompanhando o
garante de elevados padrões de exigência que é,
no fundo, a vossa marca. Pode falar-nos um pouco
desse investimento? E estão previstos mais num
futuro próximo?
A Norprint procura manter-se atualizada
tecnologicamente e tem que investir com alguma
regularidade. Novamente em contra ciclo, ainda a
sofrer da crise do subprime, e da presença da troika
em Portugal, renovámos o equipamento na área da
impressão, com a aquisição de uma KBA 70x100 com
oito cores e, na área da encadernação, adquirimos uma
linha Kolbus de capa mole (para podermos oferecer
acabamentos com cola a frio, PUR ou hot melt), um
alimentador de blocos para a linha de capa dura e uma
máquina de dobrar MBO K7, com entrada em palete;
implementámos o sistema de gestão de cor em todas
as máquinas de impressão; e implementámos terminais
de recolha de dados na produção em todas as máquinas.
Este investimento, que ainda decorre, é realizado a
pensar sobretudo em responder especificamente a
questões comerciais de prazo e qualidade. O trabalho
editorial tem vindo a reduzir as tiragens e a solicitar
prazos de entrega mais curtos. Por outro lado,
precisávamos de responder a trabalhos pontuais de
grandes tiragens. E são estas as condicionantes que nos
obrigam periodicamente a investir, ou seja, a responder
aos nossos clientes.
O investimento, ainda em curso, não é só refletido
em máquinas, mas também em programas de apoio
à produção e, essencialmente, em formação.
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About a year ago you invested in modernising the
equipment park, following the guarantee of high
standards that is, in essence, your trademark.
Can you tell us a little about this investment?
And are there plans for more in the near future?
Norprint seeks to keep up to date technologically and
has to invest on a regular basis. Again in a counter cycle,
still suffering from the subprime crisis and the troika’s
presence in Portugal, we renewed the equipment in the
printing area, with the acquisition of a KBA 70x100
with eight colours and, in the bookbinding area, we
acquired a Kolbus soft cover line (to be able to offer
finishes with cold glue, PUR or hot melt), a block
feeder for the hard cover line and a MBO K7 folding
machine, with pallet entry; we implemented the colour
management system in all printing machines and
production data collection terminals in all machines.
This investment, which is still ongoing, is made
mainly to respond specifically to deadline and quality
commercial issues. Editorial work has been reducing
print runs and requesting shorter lead times. We also
needed to respond to occasional large print-run jobs.
And these are the constraints that periodically force
us to invest, that is, to respond to our clients.
The investment, which is still ongoing, is not only
reflected in machines, but also in production support
programmes and, essentially, in training.
In these last few months, technology has gained
even more weight in people’s daily lives, with an
increasing range of services and needs being met
via web. Is digital a growing threat to the paper
industry?
The numbers are not deceiving, indeed paper
consumption has been decreasing across Europe.
In fact, society’s digitalisation is changing the way
people consume. E-commerce is giving rise to higher
consumption of paper used for packaging products that
circulate globally.
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Nestes últimos meses, a tecnologia ganhou ainda
mais peso no dia-a-dia das populações, com um
cada vez maior leque de serviços e necessidades a
serem satisfeitas via web. O digital é uma ameaça
crescente para a indústria do papel?
Os números não enganam, efetivamente o consumo
de papel tem vindo a baixar em toda a Europa. De facto,
a digitalização da sociedade está a alterar a forma como
as pessoas consomem. O comércio eletrónico está a
fazer nascer um maior consumo de papel utilizado na
embalagem dos produtos que circulam à escala global.
Podemos constatar que o digital já causou estragos
em alguns meios de comunicação, como é o caso dos
jornais, mas, na área do livro, tenho sérias dúvidas
que a alternativa proposta, o e-book, se imponha ao
livro convencional em papel. Na guerra dos gadgets o
vencedor foi o smartphone, e é a partir daqui que temos
que nos posicionar. Está claro para toda a gente, menos
para os deslumbrados digitais, que a leitura em suporte
de papel é mais eficaz para a aprendizagem do que no
ecrã. Há relatórios a confirmar isto e há a “Declaração
de Stavanger”1, que devia ser de conhecimento
obrigatório de todas as pessoas que tomam decisões
como, por exemplo, os nossos governantes, que, sem
nenhuma evidência científica, pretendem acabar com
os manuais escolares em papel só porque, segundo
eles, é preciso proteger as florestas. Vai ser necessário
explicar a estes decisores que estão completamente
errados. Eu diria que, mais do que o digital, a verdadeira
ameaça são alguns deslumbramentos digitais.
Abriu em Lisboa uma outra unidade industrial,
a Sprint. A Inapa será igualmente uma parceira
a considerar nesse negócio?
Decorria o ano de 2001, e já lá vão 20 anos, quando
decidimos criar a Sprint, empresa que seria vocacionada
para o digital. Até setembro passado, a Sprint dedicou-se em exclusivo a ser uma empresa comercial que
concorria a concursos públicos. Já há algum tempo que
pensávamos em ter uma base de trabalho em Lisboa, daí
termos decidido deslocar a Sprint para esse mercado e
dar-lhe forma industrial. Com isto queremos dar inicio
a um processo de diversificação de atividade. Numa
primeira fase, o objetivo é consolidar o projeto, que
estará noutro mercado e noutros clientes, que não o da
Norprint, e, quando for possível, já que vivemos tempos
de incerteza provocados por esta crise pandémica,
iremos avançar para outros projetos gráficos, que já
estão estudados, falta só a implementação dos mesmos.
Para encerrar, obviamente que contamos com a Inapa
para nos acompanhar nesta aventura.

We can see that digital has already made its mark on
some media, such as newspapers, but in the area of
books, I have serious doubts that the e-book alternative
will prevail over the conventional paper book. In the
gadgets battle the winner was the smartphone, and
it is from here that we have to position ourselves. It
is clear to everyone, except the digitally dazzled, that
reading on paper is more effective for learning than
on screen. There are reports confirming this and there
is the “Stavanger Declaration”1, which should be
compulsory knowledge for all decision-makers such as
our governments, who, without any scientific evidence,
intend to abolish paper textbooks just because,
according to them, we need to protect the forests. It will
be necessary to explain to these decision-makers that
they are completely wrong. I would say that, more than
digital, the real threat is some digital dazzlers.
Another industrial unit, Sprint, has opened in
Lisbon. Is Inapa also a partner to be considered
in this business?
It was in 2001, 20 years ago, when we decided to create
Sprint, a company that would focus on digital. Until last
September, Sprint was dedicated exclusively to being a
commercial company that competed for public tenders.
For some time we had been thinking of having a work
base in Lisbon, so we decided to move Sprint to that
market and give it an industrial form. With this we
want to start a process of activity diversification. In a
first phase, the goal is to consolidate the project, which
will be in another market than Norprint, and with
other clients, and when it is possible, since we live in
uncertain times caused by this pandemic crisis, we will
move on to other graphic projects, which are already
studied. In a first phase, the goal is to consolidate the
project, which will be in another market than Norprint,
and with other clients, and when it is possible, since
we live in uncertain times caused by this pandemic
crisis, we will move on to other graphic projects, which
are already studied. To conclude, obviously we count
on Inapa to accompany us in this adventure.

1_A “Declaração de Stavanger” de 2018, surge na sequência do projeto “Evolução da Leitura na Era da Digitalização (E-READ) (Evolution of Reading in the Age
of Digitisation), uma iniciativa de investigação europeia que reuniu cerca de 200 académicos e cientistas no domínio da leitura, entre 2014-1018.
1_The 2018 “Stavanger Declaration” results from the Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ) project, an European research initiative that
brought together around 200 academics and scientists in the reading field between 2014-1018.
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[SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO / PRINTING SOLUTIONS]

NO MUNDO
DOS GRANDES

E ENORMES FORMATOS
IN THE WORLD OF LARGE AND VERY LARGE FORMATS
Apresentamos uma estreia da Epson neste segmento, com um serviço
muito sustentável, e um exemplo da inovação e rentabilidade
da VUTEk. As impressoras de grandes formatos continuam a explorar
e a otimizar as possibilidades de impressão digital no futuro.
We present a first for Epson in this segment, with a very sustainable service, and an example
of VUTEk innovation and profitability. Large format printers continue to explore
and optimise the possibilities of digital printing in the future.
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TINTA DE RESINA EM GRANDE FORMATO

LARGE FORMAT RESIN INK

Estreia da Epson neste segmento oferece um
serviço sustentável, com excelentes resultados.

Epson’s debut in this segment offers a sustainable
service with excellent results.

Acabada de chegar ao mercado, a Série SureColor
SC-R5000 de 64 polegadas inclui uma solução de tinta
de resina, que vai agradar sobretudo aos fornecedores
de serviços de impressão e agências de design criativo,
não só pela qualidade do trabalho entregue, mas
também por permitir reduzir os tempos de execução,
já que o processo eficiente de secagem e cura permite
a laminação e entrega no mesmo dia.

Just hit the market, the 64-inch SureColor SC-R5000
Series includes a resin ink solution, which will appeal
especially to print service providers and creative design
agencies, not only for the quality of the work delivered,
but also because it enables lead times to be reduced,
as the efficient drying and curing process allows for
same-day lamination and delivery.

Na verdade, tudo está feito para responder com rapidez
e eficiência: a cabeça de impressão PrecisionCore
Micro TFP de longa duração garante cores precisas e
reproduzíveis, e as cabeças de impressão Piezo, como
não estão sujeitas a degradações térmicas, permitem
que o posicionamento das gotas e o tamanho dos
pontos permaneçam consistentes durante todo
o seu tempo de vida. De qualquer forma, tem a
grande vantagem de possibilitar que seja o próprio
operador a substituir a cabeça de impressão quando
for necessário, não colocando em causa o tempo
de atividade e a sua produtividade.
Quatro sensores de temperatura permitem um
controlo preciso e garantem a consistência das cores
de ponta a ponta e de cima para baixo. As três estações
de aquecimento independentes (pré-aquecimento/
aquecimento do cilindro/aquecimento pós-cura)
garantem a uniformidade de cor e o manuseio adequado
dos canais.
O novo conjunto de tintas de resina UltraChrome RS
de seis cores, feitas à base de água inodora, possibilita
ainda a sua utilização em qualquer ambiente como
escolas, hospitais, hotéis ou instalações internas.
A Epson garante que os clientes pediram qualidade,
produtividade, confiabilidade e desempenho de cor
estável no mercado de tintas de resina. E a marca
respondeu à altura. Resta dizer que esta série faz
parte da oferta mais recente da ComPlott.

In fact, everything is designed to respond quickly
and efficiently: the long-life PrecisionCore Micro TFP
printhead guarantees accurate and reproducible colours,
and the Piezo printheads, as they are not subject to
thermal degradation, allow the positioning of the
drops and the size of the dots to remain consistent
throughout their lifetime. In any case, it has the great
advantage of enabling the operator to replace the print
head himself when necessary, without jeopardising
uptime and productivity.
Four temperature sensors enable precise control
and ensure end-to-end and top-to-bottom colour
consistency. The three independent heating stations
(pre-heating/reel heating/post-curing heating) ensure
colour uniformity and proper channel handling.
The new six-colour UltraChrome RS resin ink set, made
from odourless water-based inks, also enables it to be
used in any environment such as schools, hospitals,
hotels or indoor installations.
Epson ensures that customers have asked for quality,
productivity, reliability and stable colour performance
in the resin inks market and the brand has responded
accordingly. It remains to be said that this series is part
of ComPlott’s latest offering.
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ENTRE NO MUNDO DOS ENORMES
FORMATOS

ENTER THE WORLD OF VERY LARGE
FORMATS

Inovação e rentabilidade: a VUTEk continua
a explorar e a otimizar as possibilidades
de impressão digital no futuro.

Innovation and profitability: VUTEk continues
to explore and optimise the possibilities of digital
printing in the future.

A gama de soluções VUTEk abre um conjunto de possibilidades para todo o tipo de formatos, dos maiores aos
enormes. A impressora a jato de tinta híbrida LED EFI™
VUTEk® 32h está equipada com tecnologia UltraDrop™
de 126 pol. (3,2 m), permitindo uma impressão de
grandes volumes com excelente qualidade e toda a
versatilidade, facilidade de uso e benefícios ecológicos
disponíveis. Além disso, permite gotas mais pequenas,
um controlo mais preciso do trabalho realizado e a
impressão direta em quase todas as superfícies rígidas
ou flexíveis. Por outro lado, a tecnologia LED de “cool
cure” garante fazer mais por menos, aumentando a
margem de lucro, reduzindo custos operacionais e a sua
pegada ambiental, sem pôr em causa a cor brilhante,
consistente e exata.

The VUTEk range of solutions opens up a host of
possibilities for all kinds of formats, from the largest to
the very largest. The EFI™ VUTEk® 32h LED hybrid inkjet
printer is equipped with UltraDrop™ 126 in. (3.2 m),
enabling an excellent quality high-volume print with
all the versatility, ease of use and eco-benefits available.
In addition, it allows smaller droplets, a more accurate
control of the work done and direct printing on almost
any rigid or flexible surface. On the other hand, LED
‘cool cure’ technology ensures you to do more for less,
increasing your profit margin, reducing operating costs
and its environmental footprint, without compromising
the brilliant, consistent and accurate colour.

Nos últimos anos, as impressoras a jato de tinta digitais de grandes formatos EFI™ VUTEk® têm estado
presentes – e impulsionado – a evolução da tecnologia
analógica à digital. Apresentam agora estas soluções
integradas, que pretendem apoiar as empresas no seu
caminho para uma maior competitividade, rentabilidade
e crescimento. Esta gama de soluções faz agora parte
do portfólio da Inapa ComPlott Papier Union, o que
permite que o mercado alemão tenha, assim, a hipótese
de oferecer aos seus clientes produtos mais inovadores
e competitivos, que atendem às necessidades de maior
produtividade e flexibilidade.

In recent years, EFI™ VUTEk® wide-format digital
inkjet printers have been present and have driven
the evolution from analogue to digital technology.
They now present these integrated solutions, which
aim to support companies on their path to greater
competitiveness, profitability and growth. This range
of solutions is now part of the Inapa ComPlott Papier
Union portfolio, which allows the German market to
thus have the chance to offer its clients more innovative
and competitive products that respond to the needs
of greater productivity and flexibility.
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[INOVAÇÃO / INNOVATION]

MOVIDOS

A ENERGIA LIMPA
POWERED BY CLEAN ENERGY
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Ser líder de mercado é assumir as responsabilidades e otimizar
o impacto da atividade no ambiente. O Grupo Inapa faz a sua
parte e integra na sua frota, em Portugal e na Alemanha,
veículos elétricos e híbridos.
To be a market leader is to take responsibility and optimise the activity’s impact
on the environment. Inapa Group does its part and integrates in its fleet,
in Portugal and in Germany, electric and hybrid vehicles.

O desenvolvimento sustentável é um dos eixos
prioritários de operacionalização do Plano Estratégico
da Inapa no triénio 2019-2021. Foi nesse sentido
que o Grupo assumiu o desafio de cumprir as metas
traçadas pela ONU, em nome do equilíbrio ambiental
e social do planeta. Minimizar os efeitos adversos que
a atividade possa causar, diminuindo a pegada ecológica
são os objetivos de base a todas as medidas tomadas
neste campo.
O Grupo trabalha para que, na cadeia de abastecimento,
produtores e compradores sejam cumpridores
de boas práticas ambientais e sociais, assim como
na distribuição, onde as operações devem garantir,
da mesma forma, o cumprimento destes princípios,
recorrendo a soluções e serviços mais ecológicos.
Foi na sequência desta lógica de ação que foram
introduzidos, na frota automóvel do Grupo em Portugal
e na Alemanha, por exemplo, veículos elétricos e híbridos.
Portugal
A frota automóvel em Portugal conta já com diversas
viaturas híbridas plug-in ou elétricas, refletindo a
aposta do Grupo neste tipo de viaturas, devido aos seus
benefícios ambientais.
Para fomentar a acessibilidade, o Grupo instalou seis
carregadores elétricos, com uma capacidade de 22 kWh,
cinco para uso interno e um para visitantes. Cada posto
de carregamento consegue carregar totalmente até
quatro viaturas híbridas, por dia.

Sustainable development is one of the priority axis
of operationalization of Inapa’s Strategic Plan in the
triennium 2019-2021. In this sense, the Group took
the challenge to meet the goals set by the UN, on behalf
of the environmental and social balance of the planet.
Minimizing the adverse effects that the activity may
cause by reducing the ecological footprint are the goals
at the basis of all the measures taken in this field.
The Group works so that, in the supply chain, producers
and buyers comply with good environmental and
social practices, as well as in distribution, where
operations should likewise ensure compliance with
these principles, using more environmentally friendly
solutions and services. It was following this logic of
action that, for example, electric and hybrid vehicles
were introduced in the Group’s vehicle fleet in Portugal
and Germany.
Portugal
The vehicle fleet in Portugal already has several
plug-in hybrid or electric vehicles, reflecting the
Group’s commitment to this type of vehicle, due
to its environmental benefits.
To promote accessibility, the Group installed six electric
chargers, with a capacity of 22 kWh, five for internal
use and one for visitors. Each charging station can fully
charge up to four hybrid vehicles per day.
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Camião elétrico / Electric truck

Para os colaboradores que tenham igualmente uma
viatura de uso pessoal híbrida ou elétrica, são boas
notícias, já que conseguem fazer a sua viagem do
trabalho para casa e vice-versa, recorrendo apenas a
energia elétrica. A autonomia dos híbridos (entre 45 e
60 quilómetros) permite fazer esta viagem, carregando
diariamente as viaturas no parque da Inapa.
Alemanha
Da Inapa Deutschland chegam notícias que seguem
no mesmo caminho de responsabilidade ambiental.
Recentemente foram feitos testes com um camião
elétrico, da Mercedes-Benz, de três eixos e um peso
bruto de 25 toneladas, em operações de distribuição
de papel na zona de Karlsruhe, na Alemanha.
Com uma autonomia de aproximadamente 200 quilómetros – independente da carga transportada, da rota
definida ou da topografia do terreno –, tem uma bateria
que é carregada em cerca de duas horas, normalmente
à noite, no carregador do centro de distribuição de
Ettlingen. Uma vez que se calcula que o camião percorra
por dia entre 150 a 200 quilómetros, enquadra-se
nas necessidades operacionais da empresa. Para além
do consumo energético, uma das vantagens apontadas
é o estilo de condução silencioso.

For employees who also have a hybrid or electric car for
personal use, this is good news, since they can make
the trip from work to home and vice versa, using only
electric energy. The hybrids’ autonomy (between 45 and
60 kilometres) allows them to make this trip, charging
the vehicles daily at Inapa’s park.
Germany
From Inapa Deutschland comes news that follow
the same path of environmental responsibility.
Recently, tests were made with an electric truck, from
Mercedes-Benz, with three axles and a gross weight
of 25 tons, in paper distribution operations in the area
of Karlsruhe, Germany.
With a range of approximately 200 kilometres –
regardless of the load carried, the defined route or
the topography of the terrain – it has a battery that
is charged in about two hours, usually at night, at the
charger of the distribution centre in Ettlingen. Since the
truck is estimated to cover 150 to 200 kilometres a day,
it fits in with the operational needs of the company. In
addition to energy consumption, one of the advantages
mentioned is the quiet driving style.
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E ESSE É O CAMINHO QUE O
GRUPO INAPA SE PROPÕE A
FAZER, DANDO EXEMPLOS MUITO
PRÁTICOS JÁ NO PRESENTE.

Estudos independentes
Esta estratégia adotada no campo da mobilidade
é validada por diversos dados que têm vindo a ser
comunicados e que comparam o consumo dos carros
convencionais com os elétricos e os híbridos. Segundo
um estudo1 realizado pela Federação Europeia de
Transportes e Ambiente (T&E) e divulgado em abril de
2020, em média, os veículos elétricos são cerca de três
vezes mais limpos do que carros a gasóleo ou a gasolina.
Os dados apresentados revelam que os carros elétricos
da UE emitem menos 66% de CO2 comparativamente
a carros a gasóleo, e menos 68% no que diz respeito
a carros a gasolina.
Sabendo que o dióxido de carbono é um dos principais
gases do efeito de estufa (contribuindo para o
aquecimento global e para as consequentes alterações
climáticas), os carros elétricos e o seu potencial para
reduzir as emissões de CO2, deverão ser, cada vez mais,
preferidos em relação aos convencionais. E esse é o
caminho que o Grupo Inapa se propõe a fazer, dando
exemplos muito práticos já no presente.
Se tivermos em conta que em Portugal e na Alemanha as
operações consomem energia elétrica verde, a utilização
viaturas plug-in ou elétricas constitui um contributo
positivo na redução da pegada de carbono da Inapa.
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Independent research
This strategy adopted in the field of mobility is
validated by several data that have been reported and
that compare the consumption of conventional cars
with electric and hybrid ones. According to a study1
conducted by the European Federation for Transport
and Environment (T&E) and released in April 2020, on
average, electric vehicles are about three times cleaner
than diesel or petrol cars.
The data presented shows that electric cars in the EU
release 66% less CO2 compared to diesel cars, and
68% less compared to petrol cars. Being aware that
carbon dioxide is one of the main greenhouse gases
(contributing to global warming and consequent
climate change), electric cars and their potential to
reduce CO2 emissions should be increasingly preferred
to conventional cars. And that is the path Inapa Group
proposes to take, giving very practical examples already
in the present.
If we take into account that in Portugal and Germany
operations consume green electricity, the use of plug-in
or electric vehicles is a positive contribution in reducing
Inapa’s carbon footprint.

AND THAT IS THE PATH INAPA
GROUP PROPOSES TO TAKE,
GIVING VERY PRACTICAL
EXAMPLES ALREADY IN THE
PRESENT.

 arregamento elétrico de viaturas em Sintra
C
Electric vehicle charging station in Sintra

1_https://zero.ong/wp-content/uploads/2020/04/zero.ong-carroseletricos-emitem-menos-66-e-68-de-co2-que-carros-a-gasoleo-e-gasolinarespetivamente-tes-ev-life-cycle-analysis-lca.pdf
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[CONHECER JEAN-FABIEN BRICOUT
GETTING TO KNOW JEAN-FABIEN BRICOUT]

PARA O INFINITO

E MAIS ALÉM
TO INFINITY AND BEYOND

Jean-Fabien Bricout encara os desafios profissionais da mesma
forma como encara a subida das montanhas perto de sua casa:
com foco nos objetivos, esforço e a certeza de que lá chegará.
Este responsável pela área de Viscom França sabe que
a vista lá de cima merece toda a sua dedicação.
Jean-Fabien Bricout approaches professional challenges in the same way as he approaches
climbing the mountains near his home: with focus on his goals, effort and the certainty that
he will get there. This head of the Viscom France area knows that the view from up there
deserves all his dedication.
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Entrou para o Grupo em 2017 durante a fusão com
a Papyrus France, onde trabalhou durante 19 anos
na área de marketing e vendas e terminou como
Diretor de Mercado. Atualmente, Jean-Fabien Bricout
é diretor de Vendas Viscom da Inapa França e dirige
os departamentos comercial e técnico.

He joined the Group in 2017 during the merger with
Papyrus France, where he worked for 19 years in
marketing and sales and ended as Market Director.
Currently, Jean-Fabien Bricout is Viscom Sales Director
for Inapa France and heads the commercial and
technical departments.

Apesar da mudança, ao fim de tanto tempo numa mesma
empresa, sentiu-se logo integrado. “A receção foi amável
e atenciosa e vi o desejo de construir uma empresa forte
com base na experiência de cada um. Tínhamos uma
convicção comum de que o futuro – e a chave para o
desenvolvimento da comercialização de consumíveis
e máquinas Viscom – residia na criação de uma rede
específica com técnicos e vendedores especializados.
Começava a ser cada vez mais importante que os nossos
clientes nos vissem como especialistas em Viscom e não
apenas como vendedores de papel”, refere. Hoje não
tem dúvidas em afirmar que “a nossa missão é prospetar
e desenvolver uma clientela especializada na área de
displays. Ao mesmo tempo, oferecemos aos nossos
clientes soluções sob medida para as suas necessidades
através do suporte das redes de impressão e escritório”.

Despite the change, after so long in the same company,
he immediately felt integrated. “The welcome was kind
and attentive and I saw the desire to build a strong
company based on everyone’s experience. We had a
common conviction that the future – and the key to
developing the marketing of Viscom consumables
and machines – lay in creating a specific network with
specialised technicians and salesmen. It was becoming
increasingly important that our clients saw us as
Viscom specialists and not just as paper merchants,”
he says. Today he has no doubts that “our mission is
to prospect and develop a specialised clientele in the
display area. At the same time, we offer our clients
customised solutions for their needs through the
support of the printing and office networks”.

Afirma que este é um mercado já maduro e, embora
não tenha crescido muito nas vendas de máquinas nos
últimos três anos, está a revelar-se muito dinâmico “com
a chegada de novas tecnologias e a transformação dos
nossos clientes”. A área de Viscom tem acompanhado
a mudança dos diversos tipos de clientes, que estão a
procurar estar cada vez mais equipados: “alguns para
diversificar e estender as suas ofertas aos clientes finais,
outros para economizar e se tornarem independentes
na produção de displays internos e na sua comunicação.
Nesse contexto, há um grande desafio em adaptarmo-nos
continuamente e, ao mesmo tempo, em sermos proativos
no aproveitamento de todas as oportunidades”.
Viscom: um grande player no mercado
Esta tem sido a estratégia vencedora de um departamento
que tem vindo a conhecer um grande desenvolvimento
dentro do Grupo. A rede Viscom atua principalmente
no suporte comercial para divulgar a sua expertise
técnica. Essa abordagem e a oferta dos equipamentos
adequados, têm vindo a consolidar a sua imagem como
especialistas na área. Jean-Fabien Bricout acrescenta que
disponibilizam aos clientes “um Showroom em Corbeil
Essonnes para apresentar as principais máquinas de
impressão, laminação e corte, e onde realizam com
regularidade os testes de colorimetria”. Lembra ainda
que “a nossa oferta global também contribui para o nosso
sucesso, já que distribuímos as principais marcas do
mercado (Epson, Canon, Mutoh, Kala, Summa, Onyx,
Caldera, X-Rite, entre outras), oferecemos uma oferta
360° para cobrir todas as necessidades de uma oficina
de produção e o nosso catálogo de bobinas permite

He says that this is a mature market and, although it
has not grown much in machine sales in the last three
years, it is proving to be very dynamic “with the arrival
of new technologies and the transformation of our
clients”. The Viscom area has accompanied the change
of the different types of clients, who are looking to be
increasingly equipped: “some to diversify and extend
their offerings to end clients, others to save money
and become independent in the production of internal
displays and their communication. In this context, there
is a great challenge in continuously adapting and, at the
same time, being proactive in taking advantage of all
the opportunities”.
Viscom: a major player on the market
This has been the winning strategy of a department
that has seen great development within the Group. The
Viscom network operates mainly in commercial support
to disseminate its technical expertise. This approach,
and the supply of the appropriate equipment, has
consolidated Viscom’s image as specialists in the field.
Jean-Fabien Bricout adds that they offer their clients
“a showroom in Corbeil Essonnes to present the main
printing, laminating and cutting machines, and where
they regularly carry out colorimetric tests”. He further
points out that “our global offer also contributes to our
success, as we distribute the main brands on the market
(Epson, Canon, Mutoh, Kala, Summa, Onyx, Caldera,
X-Rite, among others), we provide a 360° offer to cover
all the needs of a production workshop and our catalogue
of reels allows additional sales. For all this, we tend to
become omnipresent and essential in the market”, he
guarantees. Over this period, they have also obtained
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vendas adicionais. Por tudo isto, tendemos a tornar-nos
omnipresentes e essenciais no mercado”, garante. Ao
longo deste período, obtiveram ainda a distribuição
exclusiva da Canon do Colorado e do Arizona. Para
Jean-Fabien Bricout é ainda “importante destacar que,
aos olhos dos principais fabricantes de equipamentos de
grande formato, a nossa estratégia elevou-nos à posição
de um grande player no mercado”.
No início de 2020, consolidaram a sua visibilidade no
mercado com três grandes ações: estiveram presentes
na C’Print, em Lyon, uma feira essencial neste mercado;
publicaram uma brochura “Equipamentos de Grande
Formato”, destinada aos clientes; e disponibilizaram parte
da oferta no site. Os desafios maiores viriam depois.
Grandes desafios
A partir do segundo trimestre de 2020, o ano tornou-se
especialmente desafiante, marcado pela mudança nas
condições de trabalho: “foi necessária uma grande
capacidade de adaptação para desenvolver a nossa
atividade em boas condições. Como todos, tivemos de
ser ágeis para mudar a forma como trabalhamos, para
nos acomodarmos ao teletrabalho e à gestão remota,
enquanto continuámos a procurar fontes de negócios e
oportunidades de desenvolvimento ligadas à conjuntura
económica”, lembra.
Se o primeiro trimestre correu bem, a partir de abril
todos os projetos foram congelados. “A pandemia
interrompeu repentinamente os planos de investimento
dos nossos clientes. O cancelamento de todas as
open houses e do nosso Showroom, teve um impacto
significativo nos nossos resultados”.
Fruto da sua capacidade de adaptação e proatividade,
esta área de negócio procurou imediatamente
oportunidades de capitalizar a sua oferta, como a
colocação em stock de todos os produtos necessários para
garantir o distanciamento em locais públicos. “O adesivo
antiderrapante para o chão foi um sucesso tão grande
que, juntamente com o meu colega Jérôme Darmouni,
fomos ao encontro de todos os stocks disponíveis nas
fábricas da Europa”. Da mesma forma, a partir de junho,
foi possível oferecer aos estabelecimentos públicos, como
escolas e hospitais, impressoras de fácil manuseio para
que tivessem autonomia na execução de seus displays
internos, uma iniciativa que permitiu a retoma das
vendas até setembro.
Jean-Fabien Bricout acredita que a manutenção dos
canais de comunicação com os clientes, bem como
a busca constante por soluções, consolidaram a sua
posição junto dos seus clientes e parceiros. “Este
é um aspecto muito positivo porque, mesmo que
os projetos tenham sido congelados, acreditamos que

exclusive distribution from Canon of Colorado and
Arizona. For Jean-Fabien Bricout, it is also “important
to emphasise that, in the eyes of the main large format
equipment manufacturers, our strategy has elevated us
to the position of a major player in the market”.
In early 2020, Viscom consolidated its visibility in the
market with three major actions: it was present at
C’Print, in Lyon, an essential trade fair in this market; it
published a brochure “Large Format Equipment”, aimed
at customers; and it made part of its offer available on
the website. The biggest challenges would come later.
Major challenges
From the second quarter of 2020, the year became
especially challenging, marked by the change in working
conditions: “a great capacity to adapt was required
to develop our activity under good conditions. Like
everyone else, we had to be agile to change the way
we work, to accommodate to teleworking and remote
management, while continuing to look for sources of
business and development opportunities linked to the
economic climate,” he recalls.
If the first quarter went well, from April onwards
all projects were frozen. “The pandemic suddenly
interrupted our clients’ investment plans. The
cancellation of all open houses and our showroom
had a significant impact on our results.”
As a result of its adaptability and proactivity, this
business area immediately looked for opportunities to
capitalise on its offer, such as stocking all the products
needed to ensure distance in public places. “The antislip adhesive for the floor was such a success that,
together with my colleague Jérôme Darmouni, we
went to meet all the stocks available in the factories
in Europe.” Similarly, from June, it was possible
to offer public establishments, such as schools and
hospitals, easy-to-handle printers so that they could
have autonomy in running their internal displays, an
initiative that allowed sales to pick up until September.
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grande parte dos nossos clientes irá procurar crescer
e investir para garantir empregos, diversificar as suas
ofertas e aumentar o valor acrescentado dos seus
produtos. Além disso, a ajuda dos governos destinada
a reanimar a economia irá, sem dúvida, ajudá-los
a investir em máquinas de última geração”.

“MESMO QUE OS PROJETOS
TENHAM SIDO CONGELADOS,
ACREDITAMOS QUE GRANDE
PARTE DOS NOSSOS CLIENTES
IRÁ PROCURAR CRESCER E
INVESTIR PARA GARANTIR
EMPREGOS, DIVERSIFICAR
AS SUAS OFERTAS E AUMENTAR
O VALOR ACRESCENTADO DOS
SEUS PRODUTOS.”
Jean-Fabien Bricout

E depois de 2020?
Este ano foi uma prova da adaptabilidade e agilidade
de atuação de todas as áreas do Grupo. Para este
responsável, o trabalho em equipa e as consultas internas
foram determinantes para encontrar soluções e explorar
caminhos para o crescimento, alguns dos quais exigiam
desenvolvimento. Além disso, houve necessidade dos
colaboradores se familiarizarem com o trabalho remoto,
democratizando a videoconferência. Mas, estes processos,
não só resolveram questões imediatas como provaram ser
um dos motores de eficiência e capacidade de resposta a
longo prazo. “É provável que estas ferramentas se tornem
essenciais à nossa forma de trabalhar”.
O ano que passou foi intenso e rico em lições, “em que
tivemos que aproveitar as dificuldades identificando
oportunidades. Para 2021, usaremos todas as alavancas
de crescimento”. Esta capacidade de ultrapassar
obstáculos, por mais intransponíveis que pareçam, é uma
capacidade a que Jean-Fabien Bricout está mais do que
habituado, mesmo na sua vida pessoal, ou não fosse um
apaixonado pela prática de BTT. Por viver numa zona
arborizada e montanhosa, é com prazer que se dedica
a este desporto exigente, mas que permite igualmente
ajudar a “esvaziar a minha cabeça e a canalizar a minha
energia, que redireciono para os meus objetivos,
enquanto tento ir além dos meus limites”.
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Jean-Fabien Bricout believes that maintaining the
communication channels with clients, as well as the
constant search for solutions, have consolidated its
position with its clients and partners. “This is a very
positive aspect because, even if projects have been
frozen, we believe that a large part of our clients
will seek to grow and invest to secure jobs, diversify
their offerings and increase the added value of their
products. In addition, aid from governments aimed at
reviving the economy will undoubtedly help them invest
in state-of-the-art machinery.”
And after 2020?
This year was a testament to the adaptability and agility
of action of all the Group’s areas. For this manager,
teamwork and internal consultations were decisive
in finding solutions and exploring paths for growth,
some of which required development. Furthermore,
there was a need for employees to become familiar
with remote work, democratising videoconferencing.
These processes, though, not only solved immediate
issues but proved to be one of the drivers of efficiency
and long-term responsiveness. “These tools are likely
to become essential to the way we work.”
The past year was intense and rich in lessons, “in which
we had to take advantage of difficulties by identifying
opportunities. For 2021, we will use all the levers of
growth”. This ability to overcome obstacles, however
insurmountable they may seem, is one that Jean-Fabien
Bricout is more than used to, even in his personal life,
if he were not passionate about mountain biking. Living
in a wooded and mountainous area, he takes pleasure
in this demanding sport, but it also helps “clear my head
and channel my energy, which I redirect towards my
goals, while trying to go beyond my limits”.

“EVEN IF PROJECTS HAVE BEEN
FROZEN, WE BELIEVE THAT A
LARGE PART OF OUR CLIENTS
WILL SEEK TO GROW AND
INVEST TO SECURE JOBS, DIVERSIFY THEIR OFFERINGS AND
INCREASE THE ADDED VALUE OF
THEIR PRODUCTS.”
Jean-Fabien Bricout
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O PAPEL GANHA
TERRENO

NO MUNDO
DA EMBALAGEM

PAPER IS GAINING GROUND IN THE PACKAGING WORLD
Cada vez mais, as embalagens de plástico são preteridas em relação
às de papel e de cartão. Não se deve apenas à maior consciência
ambiental dos consumidores, mas também ao desenvolvimento
de alternativas melhores e mais sustentáveis.
Plastic packaging is increasingly being discarded in comparison to paper and cardboard packaging.
This is not only due to the greater environmental awareness of consumers,
but also to the development of better and more sustainable alternatives.

Em dezembro de 2018 a União Europeia acordava,
em Bruxelas, a proibição, a partir de 2021, de alguns
plásticos de utilização única como cotonetes, palhinhas
e talheres para reduzir a poluição marítima. Já em 2015,
em Portugal, passara a ser cobrado 0,08€ (acrescido
da taxa de IVA em vigor) por cada saco de plástico
leve com alças de espessura igual ou inferior a 50 µm,
determinando o fim de uma prática enraizada de
distribuição gratuita de sacos de plástico, nomeadamente
nas lojas e supermercados.

In December 2018, the European Union agreed in
Brussels to ban, as of 2021, some single-use plastics
such as cotton swabs, straws and cutlery in order to
reduce marine pollution. Already in 2015, in Portugal,
0.08€ (plus the current VAT rate) had been charged for
each lightweight plastic bag with handles of thickness
equal to or less than 50 μm, determining the end of an
ingrained practice of free distribution of plastic bags,
namely in shops and supermarkets.
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Ao chegar ao fim do ano de 2020, as notícias são motivadoras, pois verifica-se que os consumidores têm cada
vez mais preocupações ambientais na hora de comprar.
Efetivamente, o tema da sustentabilidade tem vindo
a ganhar terreno, mais ainda quando a UE estabeleceu a implementação de sistemas de recolha seletiva
eficazes e a promoção da participação do cidadão nesses
sistemas. Até 2025 pretende-se reciclar 50% das embalagens de plástico (e 55% até 2030) e fazer a recolha
seletiva de 77% das garrafas de plástico consumidas.

As we reach the end of the year 2020, the news is
motivating, as it can be seen that consumers have
more and more environmental concerns when buying.
Indeed, the theme of sustainability has been gaining
ground, even more so when the EU established the
implementation of selective collection systems that
are effective and the promotion of citizen participation
in these systems. The aim is to recycle 50% of plastic
packaging by 2025 (and 55% by 2030) and to selectively
collect 77% of the plastic bottles consumed.

O papel como solução mais sustentável
Apesar do papel ser mais biodegradável do que o plástico,
e facilmente reciclável, nem sempre é bem eliminado
e termina com frequência em aterros sanitários, onde
a sua taxa de degradação diminui. Além disso, frequentemente, as embalagens de papel são laminadas com
plástico, com alumínio ou revestidas com resina, o que
impede a sua reciclagem. O objetivo passa, por isso, por
reduzir as embalagens descartáveis, mas, também, por
procurar soluções cada vez mais eficazes e sustentáveis.

Paper as a more sustainable solution
Although paper is more biodegradable than plastic
and easily recyclable, it is not always disposed of
properly and often ends up in landfills where its rate
of degradation decreases. Furthermore, paper packaging
is often laminated with plastic, aluminium or coated
with resin, which prevents it from being recycled.
The main objective is therefore to reduce disposable
packaging, but also to seek increasingly effective and
sustainable solutions.

Um dos exemplos de concretização destes objetivos
é o da Coca-Cola. Em 2019, a empresa de refrigerantes
substituiu o plástico que une as latas de pack, por uma
embalagem minimalista e reciclável, garantindo poupar
assim duas mil toneladas de plástico e reduzir em três
mil toneladas o CO2 emitido anualmente. E, em 2020,
criou uma garrafa de papel que pode ser reciclada,
embora ainda não esteja a ser comercializada.

Coca-Cola is one of the examples of these goals
achievement. In 2019, the soft drinks company
replaced the plastic that binds its pack cans together
with a minimalist, recyclable packaging, guaranteeing
to save two thousand tons of plastic and reduce the
CO2 emitted annually by three thousand tons. And in
2020, it has created a paper bottle that can be recycled,
although it is not yet being marketed

O grupo francês de distribuição Auchan, presente
em 16 países, também tem diminuído a sua pegada
de carbono ao substituir o plástico por outros materiais
em alguns produtos de difícil reciclagem e de utilização
única como os sacos de papel no avulso (com 30% de
material reciclado e fibra virgem sustentável) e a gama
de cotonetes de marca própria com cabo de papel.

The French distribution group Auchan, present
in 16 countries, has also reduced its carbon footprint
by replacing plastic by other materials in some
difficult-to-recycle, single-use products such as the
paper bags in the bulk (with 30% recycled material
and sustainable virgin fibre) and the own-brand range
of cotton buds with paper handle.

De qualquer forma, é importante lembrar que procurar
soluções reutilizáveis que deixem o mínimo de resíduo,
conservando recursos – ou até mesmo desenvolvendo
os recursos naturais necessários – deve ser um esforço
de todos, enquanto indivíduos e comunidade.

In any case, it is important to remember that seeking
reusable solutions which leave minimal waste,
conserving resources – or even developing the necessary
natural resources – should be everyone’s effort,
as individuals and as a community.
Embalagem ecológicas à base de celulose/papel
Eco-friendly cellulose/paper-based packaging
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[AMBIENTE / ENVIRONMENT]

SUSTENTABILIDADE

CERTIFICADA
CERTIFIED SUSTAINABILITY
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A Inapa IPG é agora detentora do certificado multisite
FSC® e PEFC™, o que demonstra o empenho do Grupo na
implementação da sua política de sustentabilidade ambiental.
Inapa IPG now holds the FSC® and PEFC™ multi-site certificate, which demonstrates
the Group’s commitment to implementing its environmental sustainability policy.

Os principais fatores de risco ecológico são externos à
esfera de influência direta das empresas do Grupo Inapa
e estão a montante da cadeia de abastecimento, nas
indústrias ligadas à floresta, ao papel e à celulose. Esse
facto não impede o Grupo de assumir a responsabilidade
na sua área de atuação direta, bem como de dialogar
com os fornecedores e de fazer auditorias regulares para
garantir a sua sustentabilidade ambiental e social.

The main ecological risk factors are external to the
direct sphere of influence of the Inapa Group companies
and are upstream in the supply chain, in industries
related to forestry, paper and pulp. This fact does not
prevent the Group from taking responsibility in its
direct area of activity, as well as engaging in dialogue
with suppliers and performing regular audits to ensure
its environmental and social sustainability.

A Inapa espera que os seus fornecedores de papel e
cartão cumpram as normas FSC® /PEFC™ e que tenham
a certificação adequada. Ainda assim, é feita uma
monitorização da cadeia de custódia, fundamental para
assegurar que as matérias-primas dos seus produtos
provêm de florestas geridas de forma responsável,
combatendo a utilização de espécies de madeira protegidas
de florestas naturais. As auditorias realizadas anualmente
são feitas no local por auditores independentes.

Inapa expects its paper and board suppliers to comply
with FSC® /PEFC™ standards and to be appropriately
certified. Still, a chain of custody monitoring is
performed, fundamental to ensure that the raw
materials for its products come from responsibly
managed forests, combating the use of protected wood
species from natural forests. Audits carried out annually
are done on site by independent auditors.

Foi no sentido de reforçar o compromisso com práticas
responsáveis de gestão florestal, junto dos clientes, que
a Inapa integrou os sistemas FSC® (Forest Stewartship
Council) e PEFC™ (Programme for the Endorsement
of Forest Certification). Estas certificações têm como
objetivo assegurar uma gestão responsável e sustentável
da floresta e exigem que todos os intervenientes na
cadeia de abastecimento, desde a floresta ao consumidor
final, cumpram os requisitos de sustentabilidade,
biodiversidade, segurança, direitos humanos e de
respeito pela lei.
Certificação para todo o Grupo
Ao assegurar a conformidade dos seus produtos com
normas reconhecidas, o Grupo pretende eliminar ou
minimizar riscos de se envolver em práticas ilegais ou
eticamente inaceitáveis na sua cadeia de abastecimento.
A certificação Multisite FSC®/PEFC™ obtida é única
e será usada pelas empresas da Inapa que já tinham
implementado esta certificação, nomeadamente a Inapa
França, Inapa Deutschland, Inapa Benelux e a Korda.

In order to strengthen its commitment to responsible
forest management practices with clients, Inapa has
integrated the FSC® (Forest Stewardship Council)
and PEFC™ (Programme for the Endorsement of
Forest Certification) systems. These certifications
aim to ensure a responsible and sustainable forest
management and require that all stakeholders in the
supply chain, from the forest to the end consumer, meet
sustainability, biodiversity, safety, human rights and
legal requirements.
Group-wide certification
By ensuring compliance of its products with recognized
standards, the Group aims to eliminate or minimize
risks of engaging in illegal or ethically unacceptable
practices in its supply chain. The Multisite FSC®/PEFC™
certification obtained is unique and will be used by
Inapa companies that had already implemented this
certification, namely Inapa France, Inapa Deutschland,
Inapa Benelux and Korda.
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[RESPONSABILIDADE / RESPONSIBILITY]

DEIXAR UMA MARCA
NO MUNDO

COM UMA PEGADA
PEQUENA

LEAVE A MARK ON THE WORLD WITH A SMALL FOOTPRINT
As empresas reconhecem que a sua existência a longo prazo depende
de uma pegada ecológica cada vez mais pequena. A Inapa entende-o
bem e o seu terceiro relatório sustentável é disso exemplo.
Companies recognise that their long-term existence depends on an ever-smaller ecological
footprint. Inapa understands it well and its third sustainable report is an example of that.
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Em nome da transparência, da otimização das suas
práticas e da adoção de princípios de sustentabilidade,
a Inapa publicou, pelo terceiro ano consecutivo, o seu
Relatório de Sustentabilidade. “Let’s grow together” foi
o ponto de partida para desenvolver o conceito (que se
estendeu ao Relatório de Contas), e que se concretizou
no produto final, já que ambos os relatórios foram
embalados numa caixa de papel reciclado para aludir às
suas práticas de sustentabilidade ambiental.

On behalf of transparency, optimization of its
practices and the adoption of sustainability principles,
Inapa published, for the third consecutive year, its
Sustainability Report. “Let’s grow together” was the
starting point for developing the concept (which was
extended to the Annual Report), and which materialized
in the final product, since both reports were packaged
in a recycled paper box to allude to its environmental
sustainability practices.

O Grupo tem vindo a assumir a sustentabilidade
ambiental como um dos seus compromissos determinantes, não só na abordagem responsável e preventiva relativamente aos desafios ambientais, como na
promoção da proteção ambiental e cumprimento integral
de todas as leis e regulamentos comunitários ou locais.

The Group has been assuming environmental
sustainability as one of its determining commitments,
not only in the responsible and preventive approach
to environmental challenges, but also in promoting
environmental protection and full compliance with
all community or local laws and regulations.

Assumir compromissos com o futuro
Em 2015, numa cimeira da Organização das
Nações Unidas (ONU) foi lançada a “Agenda 2030 de
Desenvolvimento Sustentável – 17 Objetivos”, no seguimento da qual surgiu a iniciativa “Business Ambition for
1.5ºC”. A ideia era incentivar as empresas a reduzir as
emissões de gases com efeito de estufa, para a limitação
do aquecimento a 1,5°C. Neste sentido, a Comissão
Executiva da Inapa definiu os quatro Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável que considerou prioritários: Saúde de qualidade; Energias renováveis e acessíveis;
Produção e consumo sustentáveis; e Ação climática. A
elaboração dos planos para implementação destes objetivos foi entregue ao comité de RSC, que ficou de o desenvolver em estreita cooperação com a gestão operacional.

Committing with the future
In 2015, at a United Nations (UN) summit the “2030
Agenda for Sustainable Development – 17 Goals” was
launched, following which the “Business Ambition for
1.5ºC” initiative emerged. The idea was to encourage
companies to reduce greenhouse gas emissions in order
to limit warming to 1.5°C. In this context, Inapa’s
Executive Committee defined the four Sustainable
Development Goals considered as priorities: Quality
health; renewable and accessible energies; sustainable
production and consumption; and climate action. The
development of plans for the implementation of these
goals was delivered to the CSR committee, which was
responsible for developing it in close cooperation with
the operational management.

OPERACIONALIZAÇÃO DOS ODS:

ODS OPERACIONALISATION:

Alguns exemplos de medidas

Saúde de qualidade

Some examples of measures

Quality health

Redução da taxa de acidentes e doenças no Grupo
em 10% até 2022.

Reduction of the accident and illness rate in the Group
by 10% by 2022.

Energias renováveis e acessíveis

Renewable and accessible energies

Produção e consumo sustentáveis

Sustainable production and consumption

Introdução de veículos elétricos e híbridos na frota
automóvel da empresa em Portugal e na Alemanha.

Lançamento de novos sacos de papel, pela Inapa
Packaging na Alemanha, que são sustentáveis,
biodegradáveis e recicláveis.

Ação climática

Compra de certificados de carbono referentes a 865
toneladas, pela Inapa Packaging, no âmbito do Projeto
Floresta Santa Maria, que contribui para a preservação
de mais de 71.000 hectares da floresta amazónica,
proibindo a desflorestação.

Introduction of electric and hybrid vehicles in the
company’s car fleet in Portugal and Germany.

Launch of new paper bags, by Inapa Packaging
in Germany, that are sustainable, biodegradable
and recyclable.

Climate action

Purchase of carbon certificates referring to 865
tons, by Inapa Packaging, within the scope of the
Santa Maria Forest Project, which contributes to the
preservation of over 71,000 hectares of Amazon forest,
prohibiting deforestation.
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[EMBALAGEM EM PAPEL / PACKAGING MADE OF PAPER]

EMBALAGENS
DO FUTURO,

HOJE

TOMORROW’S PACKAGING, TODAY
Os consumidores estão cada vez mais exigentes e despertos
para a sustentabilidade ambiental. As marcas estão atentas
e respondem com soluções à altura.
Consumers are increasingly demanding and aware of environmental sustainability.
Brands are alert and respond with matching solutions.
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Vivemos num mundo em mudança e, em alguns
setores, num mundo efetivamente transformado e
que chegou a um patamar do qual não se volta atrás.
A adoção de comportamentos sustentáveis é já uma
realidade: assumida pelas novas gerações e definida
como estratégia para as empresas e governos em todo
o mundo. Trata-se de uma questão de sobrevivência,
mas também – e sempre – de uma lógica de mercado.

We live in a changing world and, in some sectors,
in a world that has effectively been transformed and
has reached a level from which there is no going back.
The adoption of sustainable behaviours is already a
reality assumed by the younger generations and defined
as a strategy for companies and governments around
the world. It is a matter of survival, but also – and
always – a market logic.

De acordo com um artigo produzido pelo Instituto
Marketing Research (empresa portuguesa de consultoria
de Research e Marketing)1, “os consumidores da geração
Millennial [nascidos entre a década de 80 e o ano 2000],
que agora representam a maior fatia de população
ativa e com maior poder de compra, estão dispostos
a pagar mais por produtos sustentáveis”. Assim como
são a bússola que indica o caminho de determinados
projetos ou serviços. A Procter&Gamble, por exemplo,
está a lançar uma embalagem de desodorizante
feita totalmente em papel, mas será a reação dos
clientes a determinar a entrada em força no mercado.
“Esperamos saber como os consumidores respondem
ao design. Se for bem sucedido, a P&G expandirá a
nova embalagem”, referiu em comunicado, aquando
da apresentação do novo produto.

According to an article produced by the Marketing
Research Institute (a Portuguese Research and
Marketing consultancy company)1, “consumers of the
Millennial generation [born between the 1980s and the
year 2000], who now represent the largest slice of the
active population and with greater purchasing power,
are willing to pay more for sustainable products”. Just
as they are the compass that points the way for certain
projects or services. Procter&Gamble, for example,
is launching a deodorant pack made entirely of paper,
but it will be the customers’ reaction that will determine
the strong entry into the market. “We look forward
to hearing how consumers respond to the design.
If successful, P&G will expand the new packaging,”
said the company in a statement when presenting
the new product.

De qualquer forma, e uma vez que é o próprio público
consumidor a pedir produtos mais sustentáveis, muitas
são as marcas que têm desenvolvido soluções recicláveis
e ambientalmente mais adequadas, com designs cada
vez mais práticos e funcionais. Como a Colgate, com um
tubo para a pasta dentífrica feito em papel, um produto
sustentável e totalmente biodegradável. Esta iniciativa
fê-la ganhar o galardão de prata de “Impacto mais
prático”, nos prémios BeyondPlastic de 2020.

Anyway, and since the consumer public itself is asking
for more sustainable products, many brands have
developed recyclable and environmentally friendly
solutions, with increasingly practical and functional
designs. Like Colgate, with a tube for toothpaste made
of paper, a sustainable and totally biodegradable
product. This initiative won the silver award for “Most
Practical Impact” at the 2020 BeyondPlastic awards.
This competition also featured – among many others
– the project of Italian Cinzia Ferraril, finalist in the
“Most innovative approach” category. This designer,
studying for a master’s degree in bio-design, developed
“Plant Plastic”, a new type of material suitable for
packaging. It is a composition of sodium alginate, plant
seeds and Azospirillum Brasilense – a soil bacterium
that is harmless to humans and works as a bio-fertiliser.
Since it doesn’t contain any toxic ingredients, when it’s
no longer needed, it doesn’t become waste, but a plant.
The project cannot yet be commercialised, but there will
be news soon.

1_https://www.imr.pt/pt/noticias/consumidores-preferem-marcas-sustentaveis
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Cortar a embalagem
Cut the packaging

Colocar num vaso
com terra
Put into a pot with soil

Regar regularmente
Water regularly

Nasce uma nova planta!
A new plant is born!

Plant plastic

Neste concurso foi também destacado – entre
muitos outros – o projeto da italiana Cinzia Ferraril,
finalista na categoria “Abordagem mais inovadora”.
Esta designer, a fazer um mestrado em biodesign,
desenvolveu o “Plant Plastic”, um novo tipo de
material indicado para fazer embalagens. Trata-se
de uma composição de alginato de sódio, sementes
de plantas e Azospirillum Brasilense – uma bactéria
do solo, inofensiva para o Homem e que funciona como
biofertilizante. Uma vez que não contém nenhum
ingrediente tóxico, quando já não é necessária, não
se transforma em lixo, mas sim numa planta. O
projeto ainda não pode ser comercializado, mas haverá
novidades em breve.
Portugal
No seguimento do desenvolvimento de soluções de
embalagens na área da alimentação, a Inapa Packaging
Portugal procurou um parceiro que fosse ao encontro
das novas necessidades. Avalia agora um novo tipo
de revestimento térmico que proporciona isolamento
sustentável para produtos sensíveis à temperatura,
como alimentos perecíveis e produtos médicos.
Produzido à base de papel e de materiais de origem
orgânica, permite a sua reciclagem. Uma vez que se
calcula que o comércio online continue a crescer, será
particularmente importante no sentido de ajudar a não
aumentar a acumulação de resíduos.
Ainda na área da alimentação, um outro produto chegou
para dar cartas, ou melhor, pizzas. A nova solução
da Inapa Packaging Portugal, destinada ao take away
daquela refeição com tanta procura, é feita em cartão
branco, com certificação alimentar e 100% reciclável.
Disponível em três medidas standard, pode ser
personalizável e customizada, quer na impressão,
quer no formato.

Portugal
Following the development of packaging solutions
in food area, Inapa Packaging Portugal searched for
a partner that would meet the new needs. It is now
evaluating a new type of thermal coating that provides
sustainable insulation for temperature-sensitive
products, such as perishable food and medical products.
Produced on a paper and organic material basis, it
allows for recycling. As online commerce is expected
to continue to grow, it will be particularly important
in helping not to increase waste accumulation.
Still in the food area, another product arrived to give
letters, or rather, pizzas. The new solution from Inapa
Packaging Portugal, aimed at the take-away of that
meal in such high demand, is made of white cardboard,
with food certification and 100% recyclable. Available
in three standard sizes, it can be personalized and
customized, both in printing and format.
Germany
To support package delivery, Inapa Packaging,
in Germany, has developed document bags made
100% from paper. Equally waterproof, they present
themselves as an alternative to plastic and, thanks
to the strong adhesive, can be glued to boxes or other
shipping items, such as delivery notes or invoices.
This solution is solvent-free, waterproof and available
in all sizes, with or without printing. From Germany
also arrived a new adhesive tape – Monta biopack® 860.
A biodegradable product, free of toxic pollutants and
easy to break down, ideal for closing cards, boxes and
all kinds of packaging.
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A NOVA SOLUÇÃO DA INAPA
PACKAGING PORTUGAL,
DESTINADA AO TAKE AWAY
DAQUELA REFEIÇÃO COM TANTA
PROCURA, É FEITA EM CARTÃO
BRANCO, COM CERTIFICAÇÃO
ALIMENTAR E 100% RECICLÁVEL.
 olução de embalagem alimentar em papel / Paper food
S
packaging solution

Alemanha
Para apoiar a entrega de embalagens, a Inapa Packaging,
na Alemanha, desenvolveu sacos de documentos
feitos 100% em papel. Igualmente impermeáveis,
apresentam-se como uma alternativa ao plástico
e, graças ao forte adesivo, podem ser colados às
caixas ou outros artigos de expedição, como notas de
entrega ou faturas. Esta solução é isenta de solventes,
impermeáveis e está disponível em todos os tamanhos,
com ou sem impressão. Da Alemanha chegou também
uma nova fita adesiva – Monta biopack® 860. Um
produto biodegradável, sem poluentes tóxicos e de fácil
decomposição, ideal para fechar cartões, caixas e todo
o tipo de embalagens.
França
A empresa francesa do Grupo, Carton Service,
tem procurado igualmente oferecer soluções que
acompanham estes novos tempos. A celulose moldada
de alta densidade, um material ecológico e inovador
para embalagens, oferece uma grande resistência a
choques, quedas e vibrações, sendo, por isso, ideal
para o setor industrial. Graças aos formatos regulares
que permite, garante o empilhamento perfeito de
embalagens, economizando no transporte e no
armazenamento. O facto de usar pasta de papel virgem
faz com que seja adequada para acondicionar alimentos,
além de ser compatível com o uso no forno, micro-ondas
e frigorífico. As suas qualidades não se ficam por aqui,
já que é ainda resistente à água e permite a impressão
de cor, marcas e logótipos, juntando uma aparência
moderna e apelativa à sua componente prática.
Não há dúvida de que, se este é um mundo já
estabelecido, é também um campo de inovação
e aprendizagem, onde empresas e consumidores
trabalham no mesmo sentido.

France
The Group’s French company, Carton Service, has
also been seeking to offer solutions that keep pace
with these new times. High-density moulded fibre, an
ecological and innovative material for packaging, offers
great resistance to shocks, falls and vibrations, and
is therefore ideal for the industrial sector. Thanks to
the regular formats it allows, it guarantees the perfect
stacking of packaging, saving on transport and storage.
The fact that it uses virgin paper pulp makes it suitable
for food packaging, as well as being compatible for use
in the oven, microwave and refrigerator. Its qualities
don’t stop here, as it is also water resistant and allows
colour, brand and logo printing, adding a modern and
appealing appearance to its practical component.
There is no doubt that, if this is an established world,
it is also a field of innovation and learning, where
companies and consumers work in the same direction.

THE NEW SOLUTION FROM
INAPA PACKAGING PORTUGAL,
AIMED AT THE TAKE-AWAY
OF THAT MEAL IN SUCH HIGH
DEMAND, IS MADE OF WHITE
CARDBOARD, WITH FOOD
CERTIFICATION AND 100%
RECYCLABLE.
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VAMOS SONHAR

COM UM NOVO ANO
LET’S DREAM OF A NEW YEAR
Pelo oitavo ano consecutivo, a Inapa foi às escolas e trouxe
inspiração, originalidade e um calendário que vai ajudar
a marcar tudo o que o novo ano vai trazer.
For the eighth consecutive year, Inapa went to the schools and brought inspiration,
originality and a calendar that will help to mark everything
that the new year will bring.

Bárbara Soares – ESAD
Obra: O Perfume
Work: The Perfume
julho / july
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Juan Daniel García – BARREIRA ARTE Y DISEÑO
Obra: Ensaio sobre a Cegueira
Work: Essay on Blindness
fevereiro / february

O tema do calendário da Inapa deste ano é “Os livros são
sonhos... sonha com a Inapa”. A cada mês foi atribuído
uma obra literária e foi pedido aos artistas participantes
que apresentassem uma imagem que se pudesse
associar automaticamente ao livro designado. A seleção
dos vencedores foi feita com base na criatividade,
nos papéis e técnicas de impressão propostas, entre
outras categorias, e avaliada por um júri composto
por colaboradores da Inapa e de um convidado de uma
agência publicidade. Este ano optou-se ainda por colocar
a capa do calendário a concurso. “Nos anos anteriores,
foi concebida pela nossa agência mas, em 2020 foi
um aluno a desenvolver a mesma”, explica Maria Alti,
Diretora de Marketing da Inapa Espanha e Portugal.

The theme of this year’s Inapa calendar is “Books are
dreams... dream with Inapa”. Each month was assigned a
literary work and the participating artists were asked to
present an image that could be automatically associated
with the assigned book. The selection of the winners
was based on creativity, papers and printing techniques
proposed, among other categories, and evaluated by
a jury composed of Inapa employees and a guest from
an advertising agency. This year it was also decided
to put the cover of the calendar in the competition.
“In previous years, it was designed by our agency, but
in 2020 a student developed it,” explains Maria Alti,
Marketing Director of Inapa Spain and Portugal.

Num ano particularmente desafiante, procurou
manter-se o foco no sonho e a resposta foi, como sempre,
extraordinária. Este ano houve, inclusivamente, um
aumento do número de participantes. Foram mais de 350
alunos de onze escolas a nível ibérico: ESDI – Universitat
Ramon Llull, Universidade Europea, ESNE, Barreira
Arte+Diseño, Politécnico Leiria, ESART – Politécnico
Castelo Branco, Politécnico Tomar, ISEC Lisboa, ESAD
Arte e Design, ESAN Universidade Aveiro e ISMAT.

In a particularly challenging year, the focus was
kept on the dream and the reaction was, as always,
extraordinary. This year there was even an increase
in the number of participants. There were more than
350 students from eleven schools at Iberian level:
ESDI – Universitat Ramon Llull, Universidad Europea,
ESNE, Barreira Arte+Diseño, Politécnico Leiria, ESART
– Politécnico Castelo Branco, Politécnico Tomar, ISEC
Lisboa, ESAD Arte e Design, ESAN Universidade Aveiro
and ISMAT.

Oito anos depois do seu início, o projeto cresce a cada
edição. O entusiasmo dos alunos é refletido nos próprios
coordenadores do projeto, sendo que este projeto é visto
por mais de quatro mil clientes gráficos, a nível ibérico,
com uma grande projeção. As gráficas aproveitam
esta oportunidade para verem os resultados finais e
perceberem de que forma se comportam os materiais.

Eight years after it began, the project grows with each
edition. Students’ enthusiasm is reflected in the project
coordinators themselves, and this project is seen by
over four thousand graphic clients, at an Iberian level,
with great projection. The printers take this opportunity
to see the final results and understand how the
materials behave.
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Novas experiências
A adaptação aos constrangimentos deste ano de
2020 obrigou a algumas alterações na forma como
a comunicação do projeto foi feita. As mudanças
sentiram-se principalmente nas visitas presenciais às
escolas, que deixaram de ser possíveis. As reuniões
foram realizadas através das plataformas Zoom ou
Teams. Mas, se não foi possível experienciarem as
amostras de papel nessa altura, nem por isso os alunos
deixaram de usar os seus outros sentidos, de forma
a explorar todas as potencialidades dos materiais,
deixando que a imaginação os guiasse. Foram usados
todo o tipo de papéis que a Inapa disponibiliza no seu
portfólio, do Creation Tradition Insize Extra Branco
ao Reef Blue muitas foram as soluções que permitiram
brincar com cores e texturas.
O resultado pode ser acompanhado nas redes
sociais (Facebook, Instagram e LinkedIn). Ali estão
expostos os trabalhos e identificados os alunos e as
respetivas escolas. Este tem sido um meio usado para
comunicar com os clientes do Grupo, que se tornou
particularmente importante na comunicação das obras
de arte realizadas, e que podem agora ser vistas por
milhares de pessoas.

Délia Delgado – ESDI
Obra: Alquimista
Work: Alchemist
agosto / august

New experiences
Adapting to the constraints of 2020 required some
changes in the way the project was communicated.
Changes were felt mainly in face-to-face visits to
schools, which were no longer possible. The meetings
were held through Zoom or Teams platforms. But if it
was not possible to experience the paper samples at that
time, the students did not stop using their other senses,
in order to explore all the materials’ potentialities,
letting their imagination guide them. All kinds of paper
that Inapa has available in its portfolio were used, from
Creation Tradition Insize Extra White to Reef Blue,
many were the solutions that allowed them to play with
colours and textures.
The result can be seen on social networks (Facebook,
Instagram and LinkedIn). There the works are displayed
and students and their schools are identified. This has
been a means used to communicate with the Group’s
clients, which has become particularly important in the
communication of the artworks made, and which can
now be seen by thousands of people.

Alexander Ronken – ESNE
Obra: Alice no País Das Maravilhas
Work: Alice in Wonderland
setembro / september

Agradecemos a todos os que têm contribuído
para a nossa história.
Thank you to everyone who has contributed to our history.
www.inapa.com
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