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[EDITORIAL] 

2021 foi um ano desafiante para todos nós. As novas 
vagas da COVID-19 afetaram as vidas pessoais 
e profissionais de todos, com fortes impactos 
económicos na atividade das empresas.

Esta edição da IN Magazine revela a aposta do Grupo 
Inapa numa cultura de melhoria, adotando uma nova 
assinatura – “Improving the World” – que transmite 
a nossa confiança e propósito em contribuir para 
um mundo melhor, mais equilibrado. Esta estratégia 
de melhoria tem como base os nossos colaboradores, 
cabendo à empresa dar-lhes as ferramentas e 
condições gerais de trabalho que lhes permitam 
desenvolver de forma equilibrada e sustentável 
as melhores soluções para os nossos clientes.

Apresentamos os resultados e o seguimento de 
projetos importantes a decorrer internamente, como 
a implementação do novo ERP do Grupo (SAP 4/
HANA) e as vantagens que uma maior capacidade 
tecnológica e uniformização de processos traz 
a um grupo com a dimensão da Inapa.

Partilhamos alguns dos desafios enfrentados 
em setores económicos importantes para a 
Inapa: o Viscom que, por ser uma atividade muito 
ligada ao mercado de feiras e exposições, teve de 
repensar estratégias e definir novos objetivos para 
conseguir voltar ao crescimento; e a distribuição 
de papel, onde a Inapa está a cumprir o seu objetivo 
de responder às necessidades dos clientes num 
período de desequilíbrio entre procura e capacidade 
de produção, afetada pelos constrangimentos 
logísticos globais.

Mostramos também a aposta da Inapa France na área 
de embalagens premium, mais sustentáveis e eficazes, 
apresentando uma variedade de soluções que 
respondem às expetativas de clientes e parceiros.

Ficamos a conhecer melhor Idil Kandemir (da Korda) 
e entrevistamos Sabine Decloet, da Real Dolmen 
(Inetum), um cliente de referência da Inapa Belgium.

Não deixe de ler, porque há muito mais para conhecer 
no Mundo Inapa!

2021 was a challenging year for all of us. The new 
COVID-19 waves affected personal and professional 
lives, with strong economic impacts in the companies’ 
activity. 

This edition of IN Magazine reveals Inapa Group’s bet in 
a culture of improvement, adopting a new signature – 
“Improving the World” – which conveys our confidence 
and purpose in contributing to a better, more balanced 
world. This improvement strategy is based on our 
employees, being the company responsible for 
giving them the tools and general working conditions 
allowing them to develop the best solutions for our 
clients in a balanced and sustainable way.

We present the results and the follow-up of 
important projects underway internally, such as 
the implementation of the new Group ERP (SAP 4/
HANA) and the advantages that a higher technological 
capacity and standardisation of processes brings 
to a group with Inapa’s size. 

We share some of the challenges faced in economic 
sectors that are important to Inapa: Viscom that, for 
being an activity closely linked to the market of fairs 
and exhibitions, had to rethink strategies and set 
new goals to be able to return to growth; and the 
distribution of paper, where Inapa is meeting its goal 
of responding to client needs in a period of imbalance 
between demand and production capacity, affected 
by global logistics constraints.

We also show the commitment of Inapa France in the 
area of premium packaging, more sustainable and 
effective, presenting a variety of solutions that meet 
the expectations of clients and partners.

We get to know Idil Kandemir (from Korda) and we 
interview Sabine Decloet, from Real Dolmen (Inetum), 
a reference client of Inapa Belgium. 

Be sure to read, because there is much more to know 
in Inapa World!

CEO do Grupo Inapa / CEO of Inapa Group

Diogo Rezende

 magazine    (05)



IMPROVING THE WORLD WITH INAPA

MELHORAR O MUNDO
COM A INAPA
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Numa perspetiva de crescimento e de renovação 
da cultura empresarial, a Inapa aposta numa 
abordagem focada em apresentar um serviço 
de excelência aos clientes, mas também 
num acompanhamento que assegure aos 
seus colaboradores, parceiros e stakeholders 
um objetivo comum: melhorar o mundo.

Improving the World é a nova assinatura do 
Grupo Inapa, que estará refletida em todas as suas 
ações, desde a vertente humana, às operações 
e ao caminho sustentável para reduzir o impacto 
ambiental da natureza do seu mercado.

In a perspective of growth and renewal 
of corporate culture, Inapa is now committed 
to an approach centered on presenting not 
only an excellent service to its clients, but also 
an accompaniment that assures its employees, 
partners, and stakeholders a common goal: 
to improve the world.

Improving the World is the new signature of 
the Inapa Group, which will be reflected in all its 
actions, from the human aspect, to operations and 
to the sustainable way to reduce the environmental 
impact of the nature of its market.

Num mundo cada vez mais volátil e complexo, a capacidade 
de mudar é fundamental para acompanhar a evolução e seguir 

as tendências atuais. Com a colaboração de todos,  
o mundo pode ser melhor!

In an increasingly volatile and complex world, the ability to change is crucial to keep  
up with evolution and follow current trends. With everyone’s collaboration,  

the world can be a better place!
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Improve your work
A Inapa está a reforçar a criação de processos 
adaptáveis a todas as geografias do Grupo. 
Acreditamos que uma cultura mais forte, 
mais colaborativa e comprometida permitirá, 
por um lado, diminuir os distanciamentos e 
constrangimentos impostos nos últimos tempos 
e, por outro lado, irá facilitar a criação de novas 
dinâmicas de trabalho, onde o bem-estar físico 
e mental dos colaboradores estão no topo das 
prioridades. Se a tecnologia antes era considerada 
como um obstáculo, agora é uma ferramenta 
poderosa na aproximação e humanização do 
distanciamento vivido, bem como na construção 
de um sentido de pertença e de trabalho para 
um objetivo comum. É com este objetivo que 
pretendemos promover uma maior colaboração 
entre departamentos e entre empresas, 
promovendo assim o ambiente de trabalho. 
A Inapa não tem dúvida de que é desta forma 
que se constrói um futuro melhor para todos 
os seus colaboradores.

Improve your work
Inapa is reinforcing the creation of processes 
adaptable to all the Group’s geographies. We 
believe that a stronger, more collaborative and 
committed culture will allow, on one hand, to 
reduce the distances and constraints imposed 
in recent times and, on the other hand, will enable 
the creation of new work dynamics, where the 
physical and mental well-being of employees are 
at the top of priorities. If technology was once 
considered an obstacle, it is now a powerful tool 
in bringing closer and humanising the distance 
felt, as well as building a sense of belonging and 
working towards a common goal. It is with this goal 
that we intend to promote greater collaboration 
between departments and between companies, 
thus promoting the working environment. Inapa 
has no doubt that this is the way to build a better 
future for all its employees.

Improve your life
The growing will to live better has revealed a major 
need to find the balance between professional and 
personal life. The reality of working from home 
has forced companies and employees to know, 
establish and, above all, respect limits. We all 
experienced structural changes in our private life, 
which was invaded by work without the separation 
of the two worlds. With that in mind, Inapa Group 
has the ambition to develop measures that allow 
a “work-life balance” through the promotion 
of several initiatives that encourage a healthier 
lifestyle, physically and mentally.

A stronger and more 
collaborative culture will 
enable the creation of new 
work dynamics.

Uma cultura mais forte 
e colaborativa irá facilitar 
a criação de novas dinâmicas 
de trabalho.

Improve your life
A crescente vontade de viver melhor tem 
revelado uma maior necessidade de encontrar 
o equilíbrio entre a vida profissional e a vida 
pessoal. A realidade do trabalho a partir de casa 
forçou empresas e colaboradores a conhecer, 
estabelecer e, acima de tudo, respeitar limites. 
Todos experienciámos alterações estruturais na 
nossa vida privada, que foi invadida pelo trabalho 
sem a separação dos dois mundos. Assim, 
o Grupo Inapa tem a ambição de desenvolver 
medidas que permitam um “work-life balance” 
através da promoção de diversas iniciativas que 
incentivem a um estilo de vida mais saudável, 
física e mentalmente. 
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Improve your world
O mundo que começa agora a emergir reflete 
o resultado da forma como a esfera pessoal e 
profissional se relacionam. Promover ações de 
responsabilidade social e ambiental nas empresas 
pode levar a que estas se estendam à vida pessoal 
dos colaboradores, mas o inverso é cada vez mais 
verdadeiro: as pessoas procuram empresas com 
que se identifiquem e que defendam os mesmos 
valores. 

A sustentabilidade ambiental faz parte da cultura 
do Grupo Inapa, está presente na forma como 
atua em todas as áreas de negócio e nos vários 
mercados em que opera. A Inapa tem uma 
abordagem responsável e preventiva relativamente 
aos desafios, assumindo o seu papel (direto 
ou indireto) na conservação das florestas, e das 
espécies delas dependentes, no uso responsável 
de recursos naturais como a água, e na redução 
de emissão de gases de efeito de estufa. 

É esse o seu compromisso: participar na 
construção de um mundo mais sustentável, onde 
empresas e colaboradores se encontram na defesa 
dos mesmos valores.

A rapidez a que assistimos as mudanças no 
mundo, exige que tenhamos disponibilidade para 
aceitar as alterações e flexibilidade para saber agir 
e reagir. A tecnologia surge como um aliado, mas 
é preciso valorizar a ação humana, tornando-a mais 
sustentável, ao mesmo tempo que a capacidade 
de se reinventar ganha pontos ao integrar uma 
economia circular que toca em todas as áreas 
da nossa vida.

Improve your world
The world that is now opening up reflects the result 
of how the personal and professional sphere relate 
to each other. Promoting social and environmental 
responsibility actions in companies may lead to 
the extension of these actions to the personal lives 
of employees, but the opposite is increasingly true: 
people seek companies with which they identify 
and that defend the same values. 

Environmental sustainability is part of Inapa 
Group’s culture, is present in the way it operates 
in all business areas and in the different markets 
where it operates. Inapa has a responsible and 
precautionary approach towards the challenges, 
assuming its role (direct or indirect) in the 
conservation of forests and the species that 
depend on them, in the responsible use of natural 
resources such as water, and in the reduction 
of greenhouse gas emissions. 

This is its commitment: to participate in the 
construction of a more sustainable world,  
where companies and employees come  
together to defend the same values.

The speed at which we witness changes in the 
world demands that we have the willingness to 
accept them and the flexibility to know how to 
act and react. Technology appears as an ally, but 
we must value human action, making it more 
sustainable, while the ability to reinvent ourselves 
wins points by integrating a circular economy that 
reaches all areas of our lives.
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context

INAPA WAY AT FULL SPEED

[VISÃO / VISION] 

INAPA WAY 
A TODO O VAPOR



O novo ERP (Enterprise Resource Planning) 
do Grupo Inapa – o SAPiens – foi lançado em 
2020 com o objetivo de melhorar e robustecer 
as capacidades tecnológicas do Grupo Inapa, 
levando, em paralelo, a uma uniformização 
dos processos das várias empresas envolvidas, 
criando uma solução de trabalho semelhante em 
todas as geografias onde a Inapa está presente – 
a “Inapa Way”.

Com mais de um ano desde o primeiro Go Live 
(na Inapa Deutschland), o projeto encontra-se 
agora em fase de implementação das várias 
OPCO’s (Operational Companies). Estão oito 
empresas em produção – Inapa Deutschland, 
Inapa Packaging DE, Inapa ComPlott, Inapa 
Belgium, Inapa Luxembourg, Inapa Portugal, 
Inapa Packaging PT e Inapa Comunicação Visual.

“Enquanto evoluímos na estabilização do sistema, 
continuamos a trabalhar em full speed para 
concluir o arranque das empresas portuguesas 
o mais rápido possível”, esclarece Bruno Noronha, 
SAP Manager.
 
Principais desafios 
O ajuste a novas formas de trabalhar obriga a 
um grande esforço de todos os envolvidos, da 
equipa de negócio à equipa SAPiens. “Se, por um 
lado, mudar o sistema é um processo complexo 
mas relativamente linear, por outro lado, mudar 
a mentalidade com que os utilizadores olham 
para os novos processos é mais difícil, moroso 
e encontra, muitas vezes, a habitual resistência 
à mudança”, lembra Bruno Noronha. Ao longo 
do projeto os desafios são constantes, sobretudo 

The new Inapa Group ERP (Enterprise Resource 
Planning) – SAPiens – was launched in 2020 with 
the purpose of standardising the processes of the 
different companies involved, creating the same 
work solution in all geographies where Inapa 
operates – the “Inapa Way”.

With more than one year since the first Go Live 
(in Inapa Deutschland), the project is now in the 
implementation phase of the several OPCO’s 
(Operational Companies). There are eight 
companies in production – Inapa Deutschland, 
Inapa Packaging DE, Inapa ComPlott, Inapa 
Belgium, Inapa Luxembourg, Inapa Portugal, Inapa 
Packaging PT and Inapa Visual Communication.

“While we evolve in the system stabilization, we 
keep working at full speed to conclude the start-up 
of the Portuguese companies as soon as possible,” 
clarifies Bruno Noronha, SAP Manager.

Main challenges
Adjusting to new ways of working requires a 
great deal of effort from everyone involved, from 
the business team to the SAPiens team. “On the 
one hand, changing the system is a complex 
but relatively linear process; on the other hand, 
changing the mentality with which users look at the 
new processes is more difficult, time-consuming 
and often meets with the usual resistance to 
change”, says Bruno Noronha. There are constant 
challenges throughout the project, especially due 
to the fact that there are phases that tend to be 
undervalued but whose impacts are enormous, 
such as the migration phase, one of the most 
critical and which may cause the most delays. 

A caminho do segundo ano de implementação, o SAPiens permite 
beneficiar a operação em todos os setores do grupo Inapa. 

Em 2022, a mudança vai continuar.

On its way to the second year of implementation, SAPiens allows to benefit the operation 
in all sectors of Inapa Group. In 2022, the change will continue.
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porque há fases que tendem a ser desvalorizadas 
mas cujos impactos são enormes, como a fase 
da migração, uma das mais críticas e a que mais 
atrasos pode gerar. “Este processo baseia-se em 
templates de carregamento com regras e formatos 
muito específicos e com informação que nem 
sempre existe no sistema “legacy”, obrigando à 
criação de novos dados. Uma vez que a operação 
diária não pode parar, os responsáveis da migração 
acabam por trabalhar apenas quando há tempo”, 
explica. Conseguir a disponibilidade necessária 
para realizar ações de formação e fazer testes 
é outro dos desafios qua a equipa SAPiens 
enfrenta. Na maioria das empresas – em especial 
nas de menores dimensões – é difícil conseguir ter 
o foco de Key Users por área nestas fases porque 
implica parar parte da operação. “Para as pessoas 
o urgente é o agora. O futuro vai ficando para 
segundo plano, resultando em formação e testes 
insuficientes”, desabafa o SAP Manager. 

A fase de testes tem o principal objetivo de 
identificar erros a tempo de serem afinados ou 
corrigidos antes do Go Live. Se estes se encontram 
apenas no lançamento do programa podem criar 
constrangimentos, uma vez que as correções têm 
de ser feitas em tempo recorde. 

O sucesso do Go Live é, por isso, o resultado 
da boa execução de todos os passos referidos 
anteriormente. “São muitas fases em que um 
pequeno grão de areia pode originar o mau 
funcionamento de um processo. Por esse motivo, 
é importante que, na fase de arranque, os canais 
de comunicação estejam claramente definidos 
e a forma de priorizar temas funcione, para que 
a equipa SAPiens consiga ajudar da melhor 
maneira. Temos tido uma elevada taxa de sucesso 
nos Go Lives em comparação com o que é esperado 
em projetos desta dimensão, mas, em todo o caso, 
os problemas acontecem”, alerta o responsável.

Próximos passos
Nos primeiros dias de 2022, assistimos à fase 
de arranque das empresas portuguesas – Inapa 
Portugal, Inapa Packaging e Inapa Comunicação 
Visual – que migraram para SAP no fim de 2021, 
depois de enfrentarem duras fases de construção, 
migração, formação e testes numa altura em que 
decorria uma fase intensa de trabalho em Portugal. 

“This process is based on loading templates 
with very specific rules and formats and with 
information that does not always exist in the legacy 
system, forcing the creation of new data. Since 
the daily operation cannot stop, those responsible 
for the migration end up working only when 
there is time”, he explains. Finding the necessary 
availability to carry out training sessions and tests 
is another challenge faced by the SAPiens team. 
In most companies – especially smaller ones – it is 
difficult to have the focus of Key Users per area in 
these phases because it means stopping part of 
the operation. “For people, the urgent is now. The 
future takes a back seat, resulting in insufficient 
training and tests”, vents the SAP Manager.

The testing phase has the main purpose of 
identifying bugs in time to be tweaked or fixed 
before Go Live. If these are only found at the launch 
of the programme they can create constraints 
as corrections have to be made in record time. 

So, the success of Go Live is the result of the 
proper execution of all the steps mentioned above. 
“There are many phases in which a small grain 
of sand can cause a process to malfunction. For 
this reason, it is crucial that the communication 
channels are clearly defined in the start-up phase 
and that the way of prioritising topics works, so 
that the SAPiens team can help in the best way. We 
have had a high success rate in Go Lives compared 
to what is expected in projects of this size, but, in 
any case, problems happen,” warns the responsible.

Next steps
In the early days of 2022, we witnessed the start-
up phase of the Portuguese companies – Inapa 
Portugal, Inapa Packaging and Inapa Visual 
Communication – migrating to SAP at the end 
of 2021, after facing tough phases of construction, 
migration, training and testing at a time of intense 
work in Portugal. 

“We have succeeded in getting the main processes 
up and running on time and we are counting 
on a stability that should take a few weeks. Once 
Portugal’s stabilisation is a reality, it will allow 
the SAPiens Team to move into a new phase 
of the project and start detailed planning for the 
implementation of the French companies and the 
Fit Gap phase, which is planned for the second half 
of February 2022,” he explains.

(12)     context



“Conseguimos arrancar com os principais 
processos na data prevista e contamos com 
uma estabilidade que deverá demorar algumas 
semanas. Assim que a estabilização de Portugal 
for uma realidade, permitirá que a Equipa SAPiens 
avance para uma nova fase do projeto e dê início 
ao planeamento detalhado da implementação 
das empresas francesas e à fase de Fit Gap, que 
está prevista para a segunda metade de fevereiro 
de 2022”, explica o responsável.

Mais do que a construção de um sistema comum, 
o projeto SAPiens permitiu que empresas que antes 
viviam isoladas tivessem a possibilidade de debater 
ideias e processos. Na sua maioria, os processos são 
sustentados pelo template corporativo, construído 
com inputs de todos e aprovado pelos responsáveis 
das várias OPCO’s. Bruno Noronha acrescenta 
ainda que “a Inapa Way pretende uniformizar os 
processos, mas também passa pela harmonização 
dos dados, o reporte comum, entre outros”.

Por agora, com três geografias a trabalhar 
no novo SAP (Alemanha, BeLux e Portugal), os 
benefícios são já visíveis, como os processos inter 
companhia, as rotas de distribuição harmonizadas 
na Alemanha, a definição central de dados 
mestre ou a disponibilização de ferramentas que 
anteriormente não existiam de forma comum (por 
exemplo: CRM, Business Warehouse, Webshop, etc). 

Saber gerir estas mudanças junto dos 
colaboradores é determinante para o seu sucesso, 
já que “a resistência à mudança é comum a 
todos os humanos e muito sentida em projetos 
como este. Sentimo-la desde o início do projeto 
e é expectável que nos acompanhe até ao fim. 
A Inapa pretende envolver pessoas chave em 
todo o processo de mudança para que esta não 
seja imposta, mas sim trabalhada em conjunto”, 
conclui Bruno Noronha. 

More than the construction of a common system, 
the SAPiens project allowed companies that used 
to be isolated to have the possibility to discuss 
ideas and processes. Most processes are supported 
by the corporate template, built with inputs from all 
and approved by the heads of the various OPCO’s. 
Bruno Noronha also adds that “Inapa Way intends 
to standardize processes, but it also involves 
the harmonization of data, common reporting, 
among others.

For now, with three countries working on the 
new SAP (Germany, BeLux and Portugal), the 
benefits are already visible, such as inter-company 
processes, harmonised distribution routes in 
Germany, the central definition of master data 
or the use of tools that previously did not 
exist in common (for example: CRM, Business 
Warehouse, Webshop, etc.). 

The ability to manage these changes with the 
employees is determining for its success, since 
“resistance to change is common to all humans 
and is strongly felt in projects like this. We feel it 
from the beginning of the project and it is expected 
to be with us until the end. Inapa aims to involve 
key people in the entire process of change so that 
it is not imposed but rather worked on together”, 
concludes Bruno Noronha.
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[VISCOM] 

FEIRAS E EXPOSIÇÕES
VOLTAR À AÇÃO

FAIRS AND EXHIBITIONS – BACK IN ACTION
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O adiamento generalizado de eventos e feiras 
durantes os anos de 2020 e 2021 penalizou a área 
de comunicação visual (Viscom), que, conjugado 
com a incerteza quanto à evolução da atividade 
económica, levou ao adiamento de decisões 
de investimento. 

A partir de março, assistimos a uma ligeira 
recuperação do mercado com o aumento da 
vontade de investir por parte dos clientes, embora 
o fluxo de encomendas se tenha mantido baixo 
comparativamente com o período homólogo – 
verificou-se um decréscimo no segmento do LFP 
(Large Format Printing) e nas suas componentes 
de Hardware, Media e Tintas. Foi, por isso, 
necessário olhar para o mercado, repensar 
estratégias e definir novos objetivos. 

Campanhas de marketing
De forma a contrariar a tendência de mercado, 
a Inapa apostou num plano intensivo de visitas 
aos clientes e em campanhas de marketing 
estruturadas e programadas com o objetivo de 
impulsionar as vendas de equipamentos. Trabalhou 
ainda no seu pipeline de vendas através da geração 
de leads em todos os canais outbound e inbound, 
a par de um enfoque na diversificação do mix de 
vendas para produtos de maior valor acrescentado 
como os specialty media. 

The postponing of events and fairs during 2020 
and 2021 has affected the visual communication 
area, which, combined with the uncertainty about 
the evolution of the economic activity, led to the 
postponement of investment decisions. 

From March onwards, we saw a slight market 
recovery with customers’ willingness to invest 
increasing. However, order flow remained low 
compared to the previous year – there was a 
decrease in the LFP (Large Format Printing) 
segment and its Hardware, Media and Inks 
components. This is why we had to look at the 
market, rethink strategies and set new targets. 

Marketing campaigns
In order to counteract the market trend, Inapa 
invested in an intensive plan of visits to its clients 
and in structured and programmed marketing 
campaigns aiming to boost equipment sales. 
It also worked on its sales pipeline through lead 
generation in all outbound and inbound channels, 
along with a focus on diversifying the sales 
mix to products with higher added value such 
as specialty media.

Em 2020 e 2021 foi preciso repensar estratégias para ultrapassar  
o desafio que a pandemia provocada pelo COVID-19 nos trouxe. 

Neste período, a área da comunicação visual  
mostrou de que fibra é feita.

2020 and 2021 forced us to rethink strategies to overcome the challenge that the 
pandemic caused by COVID-19 brought us. During this period, VISCOM area 

showed what it is made of.
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Foram também desenvolvidas ações de promoção 
da ampla gama de impressoras CANON da 
série Colorado e Arizona que contaram com a 
participação dos clientes em eventos de showroom 
da Inapa, promovendo o seu envolvimento 
com a marca. Houve ainda uma aposta no 
desenvolvimento de uma agenda de vendas 
completa e coordenada entre as equipas de 
Papel e Viscom, com o objetivo de fortalecer 
o share-of-wallet dentro da base de clientes 
tradicionais de Impressoras Gráficas Offset.

Novos projetos
Em todas as épocas de crise surgem desafios que 
proporcionam, por vezes, o desenvolvimento de 
novos produtos ou a abertura de novos mercados 
e a Inapa não foi exceção. Efetivamente, de forma 
a ajudar a esclarecer as regras de distanciamento 
social, surgiu uma nova oportunidade de negócio 
para a Inapa, com a construção de protetores 
faciais em PET, PVC, Policarbonato, Acrílico, além 
de grafismos, tecidos fotográficos e adesivos. 
Surgiu igualmente uma nova fonte de receita 
ao direcionar as impressoras digitais de grande 
formato com experiência em corte digital para 
o fabrico de protetores faciais, óculos e barreiras 
COVID-19.

A resiliência e a capacidade de gestão em 
momentos difíceis que forçaram a implementação 
destas medidas levaram a que, não obstante a 
queda de atividade, os resultados operacionais 
desta área fossem positivos desde o 1º semestre 
de 2021. 

Actions were also developed to promote the wide 
range of CANON’s Colorado and Arizona series 
printers that included the participation of clients in 
Inapa showroom events, boosting their involvement 
with the brand. Furthermore, there was a focus 
on the development of a complete and coordinated 
sales agenda between the Paper and Viscom 
teams, aiming to strengthen the share-of-wallet 
within the traditional Offset Printing Printers 
client base.

New projects
In all times of crisis, challenges arise that provide, 
sometimes, the development of new products or 
the opening of new markets and Inapa was no 
exception. Indeed, in order to help clarify the rules 
of social distancing, a new business opportunity 
arose for Inapa, with the construction of face 
protectors in PET, PVC, Polycarbonate, Acrylic, 
as well as graphics, photographic fabrics and 
adhesives. A new source of revenue also emerged 
by directing large format digital printers with 
digital cutting expertise to the manufacture  
of face protectors, glasses and COVID-19 barriers.

The resilience and management capacity in difficult 
times that forced the implementation of these 
measures meant that, despite the decrease in 
activity, the operating results of this area have been 
positive since the 1st half of 2021.

2022 AGENDA
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[ESTRATÉGIA / STRATEGY] 

MERCADO DO PAPEL:
EQUILIBRAR A OFERTA 

E A PROCURA 
PAPER MARKET: BALANCING SUPPLY AND DEMAND
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Depois das estratégias nas áreas de produção e de logística 
para fazerem frente aos desafios provocados pela pandemia, 

eis que a recuperação no mercado do papel está agora 
limitada por falta de oferta.

After the production and logistics strategies to meet the challenges posed by the 
pandemic, the recovery in the paper market is now limited by a lack of supply.

Acredita-se que, apesar de alguns recuos 
ocasionais, estamos a ultrapassar o impacto da 
pandemia causada pelo COVID-19. A recessão 
económica mundial de múltiplas dimensões a 
que esta deu origem, tem sido combatida através 
de diversas medidas, nomeadamente a injeção 
de recursos na economia global. Mas, a par disso, 
houve uma mudança nos hábitos de consumo e 
um desenvolvimento do comércio eletrónico que 
impulsionaram a procura pelas embalagens, num 
momento em que a oferta não recuperou o fôlego. 
É neste desequilíbrio que a indústria do papel 
procura encontrar o seu rumo.

Para Martin Tewes, CCO da Inapa Deutschland, 
o maior desafio que o mercado enfrenta neste 
momento é a sua imprevisibilidade: “nos últimos 
meses, verificámos que existe uma correlação entre 
bloqueio e procura por papel. Neste momento, 
a procura parece ter recuperado fôlego de forma 
encorajadora, de tal forma que não estamos a 
conseguir suprir o mercado de forma adequada. 
Ou seja, o maior desafio é a disponibilidade 
insuficiente de papel dos nossos fornecedores, que 
teremos de gerir nos próximos meses da melhor 
forma e com a maior rentabilidade possível”.

Efetivamente, nos últimos dois anos e meio, 
verificou-se uma diminuição na capacidade dos 
produtores de papel europeus de fornecerem 
sobretudo papel woodfree, papel de jornal e 
ainda papéis revestidos e não revestidos de pasta 
mecânica. Sendo que, as fábricas de papel, e 
maquinaria correspondente, foram fechadas ou 
convertidas em unidades de produção de cartão.

We believe that, despite some occasional setbacks, 
we are overcoming the impact of the pandemic 
caused by COVID-19. The multi-dimensional 
global economic recession to which it gave rise 
has been mitigated through multiple measures, 
including the injection of resources into the global 
economy. But alongside this, there has been a 
change in consumer habits and a development 
of e-commerce which has boosted demand for 
packaging at a time when supply has not caught 
up. It is in this imbalance that the paper industry 
is trying to find its way.

For Martin Tewes, CCO of Inapa Deutschland, the 
most significant challenge facing the market at the 
moment is its unpredictability: “in recent months, 
we have seen that there is a correlation between 
paper blocking and demand. At the moment, 
demand seems to have picked up encouragingly, 
so much so that we are not being able to supply 
the market adequately. In other words, the greatest 
challenge is the insufficient availability of paper 
from our suppliers, which we will have to manage 
in the coming months in the best way and with the 
greatest possible profitability”.

In fact, in the last two and a half years, the ability 
of European paper producers to supply mainly 
woodfree paper, newsprint, coated and uncoated 
woodfree paper has declined. Paper mills, and 
corresponding machinery, have been closed down 
or converted into board production units.
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A logística acompanhou também o cenário 
de crise, devido ao encerramento periódico 
dos portos que obrigou a longas esperas por 
autorizações de descarga de contentores (uma 
situação que só deverá estar resolvida em 
meados de 2022). Os mais prejudicados foram 
sobretudo os produtores de papel asiáticos que 
ficaram impedidos de abastecer os seus habituais 
mercados de exportação: América Latina, África, 
Médio Oriente e, parcialmente, América do Norte. 
Uma situação aproveitada pelos produtores 
europeus, com mais contentores disponíveis. 

No momento em que os produtores europeus 
substituíram os asiáticos e conseguiram 
dar resposta aos pedidos de encomendas, 
gerou-se algum descontrolo relativamente à 
disponibilidade de produtos. Todos os níveis 
da cadeia de abastecimento – utilizadores finais 
incluídos – começaram a encomendar papel para 
assegurar o fornecimento, independentemente 
da necessidade real, receando falhas no acesso 
e o aumento dos preços.

Para responder a esta questão, a Inapa Deutschland 
criou um departamento central de vendas. 
Martin Tewes explica que “todos os pedidos são 
processados centralmente e coordenados com 
os orçamentos/alocações que temos. Os preços 
são definidos aqui, o que já permitiu aumentar 
com sucesso as nossas margens. Esta foi uma 
abordagem que funcionou muito bem durante 
a fase em que alguns fabricantes fizeram reservas 
em excesso”.

Logistics also followed the crisis scenario, due to 
the periodic closure of ports, forcing long waits for 
authorisations to unload containers (a situation that 
is only expected to be resolved by mid 2022). The 
most affected were mainly Asian paper producers, 
who were unable to supply their usual export 
markets: Latin America, Africa, the Middle East and, 
partially, North America. This situation was taken 
advantage of by European producers, with more 
containers available.

Once the European producers had replaced the 
Asian ones and were able to fill the orders, there 
was some lack of control over the availability of 
products. All levels of the supply chain – end users 
included – began to order paper to ensure supply, 
regardless of the actual need, fearing shortages 
and price increases. 

To address this, Inapa Deutschland created a 
central sales department. Martin Tewes explains 
that “all orders are processed centrally and 
coordinated with the budgets/allocations we have. 
Prices are set here, which has already allowed us 
to successfully increase our margins. This was an 
approach that worked very well during the phase 
when some manufacturers overbooked.”
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Os maiores desafios
A par dos desafios criados pela pandemia, 
somam-se aqueles que o mercado já enfrentava, 
como a digitalização, com a consequente 
diminuição na procura de jornais e revistas. 
No entanto, esta digitalização global foi um aliado 
inesperado do setor do cartão, pois o aumento do 
comércio eletrónico durante o confinamento deu 
origem à necessidade de embalamento dos mais 
diversos tipos de produtos, como roupas, comida, 
equipamentos tecnológicos, etc.

Sem dúvida que o mundo que está a emergir da 
pandemia traz desafios, como o aumento do custo 
das matérias-primas – quer na sua aquisição, quer 
no transporte – e que levará, provavelmente, à 
cessação de unidades de produção de papel. Para 
a Europa, traz ainda velhos competidores, já que, 
quando a crise logística global se equilibrar, os 
produtores asiáticos voltarão a poder dar resposta 
nas suas regiões tradicionais. Sem esquecer que 
a proibição do papel chinês woodfree expirará em 
meados de 2022 e criará, muito provavelmente, 
mais um elemento competitivo. 

Falta perceber de que forma a oferta e a procura 
se vão ajustar e como se irá equilibrar o mercado. 
Um fator determinante para a recuperação do 
setor, é a “disponibilidade”. Martin Tewes esclarece 
que “Atualmente, estamos a observar a forma 
como os mercados gráficos/de escritório estão a 
recuperar, mas os fabricantes europeus não estão 
em condições de nos fornecer o suficiente. Uma 
real recuperação dos mercados só pode funcionar 
se o abastecimento também for garantido. Olhando 
para o primeiro trimestre de 2022, essa questão 
ainda estará entre nós. No entanto, após o declínio 
do mercado em 2020 e 2021, vemos um potencial 
muito grande para uma recuperação em 2022”.

Main challenges
Added to the challenges created by the pandemic 
were those that the market was already facing, 
such as digitalisation, with the consequent 
decrease in demand for newspapers and 
magazines. However, this global digitalisation was 
an unexpected ally of the carton sector, as the 
increase in e-commerce during the confinement led 
to the need for packaging of many different types 
of products, such as clothing, food, technological 
equipment, etc.

Undoubtedly, the world emerging from the 
pandemic brings challenges, such as the increased 
cost of raw materials – both in their acquisition 
and transport – and which will probably lead to the 
closure of paper production units. For Europe, it 
also brings old competitors, since, when the global 
logistical crisis is balanced, Asian producers will 
again be able to respond in their traditional areas. 
Not to mention that the ban on Chinese woodfree 
paper will expire in mid-2022 and will most likely 
create a further competitive element.

It remains to be seen how supply and demand 
will adjust and how the market will balance. A 
determining factor for the recovery of the sector, 
is “availability”. Martin Tewes explains, “We are 
currently observing how the graphic/office markets 
are recovering, but the European manufacturers 
are not in a position to supply us sufficiently. A real 
recovery of the markets can only work if supply 
is also guaranteed. Looking ahead to the first 
quarter of 2022, this issue will still be with us. 
However, after the market decline in 2020 and 
2021, we see a very great potential for a recovery 
in 2022.”

Sem dúvida que o mundo 
que está a emergir da 
pandemia traz desafios, 
como o aumento do custo 
das matérias-primas.

Undoubtedly, the world 
emerging from the pandemic 
brings challenges, such as the 
increased cost of raw materials.
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[RECURSOS HUMANOS / HUMAN RESOURCES] 

EQUILIBRIO ENTRE 
A VIDA PESSOAL  

E A VIDA PROFISSIONAL 
WORK/LIFE BALANCE
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Cada vez mais se procura harmonizar as exigências profissionais com as 
necessidades pessoais, num processo que surge da comunicação entre 

as empresas e os seus colaboradores. O Grupo Inapa não é exceção. 

More and more, companies are seeking to balance professional demands with personal needs,  
in a process that arises from the communication between companies and their employees.  

Inapa Group is no exception. 

Já não era novidade que o equilíbrio entre a vida 
pessoal e profissional é uma condição indispensável 
para a nossa saúde, bem-estar e qualidade de 
vida, mas estes dois últimos anos trouxeram maior 
visibilidade a esse tema. Um estudo da seguradora 
norte-americana MetLife1 publicado em julho deste 
ano – e que vai ao encontro de outros semelhantes 
feitos na Europa no mesmo período – revelou que 
mais de metade dos colaboradores americanos 
entre os 20 e os 29 anos (51%) consideram 
que o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal 
melhorou depois da pandemia, por poderem 
passar mais tempo com a família e trabalhar num 
local melhor do que o da empresa. No entanto, 
entre os colaboradores mais velhos, a opinião não 
é unânime: só 25% das pessoas que nasceram 
entre 1946 e 1964 concordam com esta afirmação. 
Algumas das razões apontadas prendem-se 
com a adaptação ao teletrabalho, diminuição 
da socialização e falta de limites entre espaço 
de trabalho e privado.

Adaptar as expectativas dos colaboradores 
às necessidades – e limitações – das empresas 
é mais um desafio que estas têm de enfrentar, 
em nome da sua competitividade e de uma rápida 
recuperação económica, com colaboradores 

It was no longer news that work-life balance is an 
indispensable condition for our health, well-being 
and quality of life, but these last two years have 
brought greater visibility to this theme. A study 
by the North American insurer MetLife1 published 
in July this year – and which is in line with similar 
studies carried out in Europe during the same 
period – revealed that more than half of American 
employees between the ages of 20 and 29 (51%) 
consider that work-life balance improved after 
the pandemic, because they can spend more time 
with their families and work in a better place than 
at work. However, among older employees, the 
opinion is not unanimous: only 25% of those who 
were born between 1946 and 1964 agree with this 
statement. Adaptation to teleworking, reduction 
of the social contact experienced at work and lack 
of boundaries between work and private space are 
some of the reasons given.

Adapting the expectations of the employees to 
the needs – and limitations – of the companies is 
another challenge that these have to face, on behalf 
of their competitiveness and of a quick economic 
recovery, with efficient and productive employees. 
For being alert to this evolution, Inapa Group 
created a central Human Resources Department, 

1 https://www.metlife.com/employee-benefit-trends/
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eficientes e produtivos. Por estar atento a esta 
evolução, o Grupo Inapa criou uma Direção de 
Recursos Humanos central, apesar das iniciativas 
de harmonização entre a vida familiar e profissional 
estarem a cargo das administrações das diversas 
subsidiárias.

As direções de Recursos Humanos do Grupo estão 
conscientes da relevância que podem ter na vida 
profissional e até pessoal de cada colaborador, 
e têm procurado novas formas de integração 
e de gestão de carreiras adequadas ao momento 
que a empresa atravessa.

O trabalho a partir de casa trouxe alterações 
estruturais não só à forma como se encara a 
produtividade, mas também à relação entre o 
espaço de trabalho e o espaço pessoal/familiar. 
Assegurar este equilíbrio tornou-se essencial para 
as empresas, independentemente do tamanho ou 
da localização geográfica. Para criar condições que 
assegurem este equilíbrio, o Grupo tem apostado 
na implementação de iniciativas específicas de 
várias empresas que vão desde o pagamento 
de férias adicionais à atribuição de dias extra para 
os pais com filhos menores de 21 anos. Houve 
ainda espaço para a implementação de regimes 
de teletrabalho, adoção de medidas de flexibilidade 
de horário e a possibilidade dada a diversos 
colaboradores de trabalhar em part-time. 

although the initiatives to balance work and family 
life are the responsibility of the administrations 
of the various subsidiaries. 

The Group’s Human Resources departments 
are aware of the relevance they can have in 
the professional and even personal life of each 
employee, so they have sought new forms of 
integration and career management suited to the 
moment the company is going through. 

Working from home has brought structural changes 
not only to the way productivity is viewed, but 
also to the relationship between workspace and 
personal/family space. Ensuring this balance has 
become essential for businesses, regardless of size 
or geographical location. To provide conditions 
ensuring this balance, the Group has invested 
in the implementation of specific initiatives by 
several companies, which vary from the payment 
of additional holidays to the attribution of extra 
days for parents with children under 21 years of 
age. There was also space for the implementation 
of teleworking regimes, adoption of flexible 
working hours measures and the possibility given 
to several employees to work part-time. 
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Plano para a Igualdade de Género
A proteção na maternidade e paternidade é 
outro elemento a ter em conta, pois é cada vez 
mais determinante na atração de jovens talentos 
qualificados. No Grupo Inapa garante-se, por 
exemplo, que todos os pais, no seu regresso, 
retomam os empregos anteriores ou posições 
equivalentes, independentemente do género. 
Registe-se que – sobretudo na Alemanha e em 
França – os pais têm uma maior probabilidade de 
gozar a licença parental enquanto a mãe continua 
a trabalhar. Esta equiparação de papéis vai ao 
encontro dos objetivos a longo prazo da atual 
política de recursos humanos, que pôs em marcha 
o “Plano para a Igualdade de Género 2022”, 
publicado em novembro de 2020. As práticas 
de seleção e recrutamento já têm presente este 
princípio de igualdade e não discriminação em 
função do género, sendo processos objetivos 
e transparentes, que contemplam medidas 
específicas, como a publicação de anúncio em 
meios próprios (LinkedIn, e-mail interno e/ou 
internet) ou o recrutamento através de empresas 
de “search” que respeitam o princípio da não 
discriminação e igualdade de género; assim como 
a descrição prévia das atividades, exigências, 
requisitos e qualificações necessárias para 
o exercício da função. No Grupo, são as áreas 
de Recursos Humanos locais que lideram estes 
processos, como forma de prevenção de práticas 
discriminatórias, contando com a participação 
dos diretores ou gestores da área que está a 
recrutar. Desta forma, é garantido que é passada a 
orientação necessária para prevenir enviesamentos 
relacionados com estereótipos de género na 
escolha. Os tempos estão a mudar e a Inapa sabe 
como acompanhá-los.

Gender Equality Plan
The protection of maternity and paternity is an 
important factor to take into account, as it is 
increasingly decisive in attracting young qualified 
talent. For instance, Inapa Group guarantees that 
all parents, upon their return, resume their previous 
jobs or equivalent positions, regardless of gender. 
It should be noted that – especially in Germany and 
France – fathers are more likely to take parental 
leave while the mother continues to work. This role 
equalisation is in line with the long-term goals of 
the current human resources policy, which set in 
motion the “Gender Equality Plan 2022”, published 
in November 2020. The selection and recruitment 
practices already reflect this principle of equality 
and non-discrimination on the basis of gender. 
They are objective and transparent processes 
that contemplate specific measures, such as the 
publication of the advertisement in proper means 
(LinkedIn, internal e-mail and/or internet) or 
recruitment through search companies that respect 
the principle of non-discrimination and gender 
equality, as well as the prior description of the 
activities, demands, requirements and qualifications 
necessary to perform the job. These processes are 
managed by the local Human Resources areas, 
as a way of preventing discriminatory practices, 
and count on the participation of the directors 
or managers of the recruiting area. In this way, it is 
guaranteed that the necessary guidance is given to 
prevent biases related to gender stereotypes in the 
choice. Times are changing and Inapa knows how 
to keep up with them.

No Grupo Inapa garante-se, 
por exemplo, que todos os 
pais, no seu regresso, retomam 
os empregos anteriores 
ou posições equivalentes, 
independentemente do género. 

Inapa Group guarantees that 
all parents, upon their return, 
resume their previous jobs or 
equivalent positions, regardless 
of gender. 
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EQUILÍBRIO TRANSVERSAL

O movimento, no sentido de um maior equilíbrio 
das áreas familiares e profissionais, está integrado 
nas políticas do Grupo, que se baseiam em sete 
princípios:

1. Diversidade e igualdade;
2. Atração e compromisso;
3. Desenvolvimento e aprimoramento;
4. Reconhecimento e mérito;
5. Prevenção e segurança;
6. Gestão da mudança;
7. Conciliação do trabalho e da vida pessoal.

TRANSVERSAL BALANCE

The movement towards greater balance between 
family and professional areas is integrated in the 
Group’s policies, which are based on seven principles:

1. Diversity and equality;
2. Attraction and commitment;
3. Development and improvement;
4. Recognition and merit;
5. Prevention and safety;
6. Change management;
7. Reconciliation of work and personal life.

INICIATIVAS LOCAIS DE VÁRIAS EMPRESAS DO GRUPO QUE ASSEGURAM O EQUILÍBRIO 
ENTRE VIDA PESSOAS E PROFISSIONAL
LOCAL INITIATIVES BY SEVERAL GROUP COMPANIES THAT ENSURE WORK-LIFE BALANCE

Parcerias com farmácias e 
ginásios, oferecendo condições 
especiais aos colaboradores;
Partnerships with pharmacies 
and gyms, offering special 
conditions to employees; 

Aluguer de bicicletas como 
transporte para o trabalho 
(Alemanha);
Bicycle rental as transport 
to work (Germany);

Carta de compromisso 
com equilíbrio de tempo 
de trabalho; 
Letter of commitment with 
work time balance;

Atribuição de dias adicionais 
para pais com filhos menores 
de 21 anos (França); 
Allocation of additional days 
for parents with children under 
21 (France);

Doação de dias para pais com 
crianças doentes.
Donation of days for parents 
with sick children.
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action

[NOVOS PRODUTOS / NEW PRODUCTS] 

A SUSTENTABILIDADE
PODE SER PREMIUM 

SUSTAINABILITY CAN BE PREMIUM



Dedicar-se à venda de produtos de alto valor acrescentado, 
respeitando o ambiente e a segurança do consumidor,  

é o objetivo da unidade de negócio Premium  
que apresenta novidades.  

With the goal of being devoted to the sale of high added-value products, respecting 
the environment and consumer safety, the Premium business unit presents novelties. 

Em nome da sustentabilidade e das tendências 
de mercado – como a reciclagem, a proximidade, 
a customização e segurança do consumidor 
– a unidade de negócio Premium tem como 
objetivo dedicar-se exclusivamente às vendas de 
produtos de alto valor acrescentado. A sua oferta 
segmentada e em constante evolução, representa 
marcas líderes e produtos exclusivos Inapa (Cards 
and Boards, Fine Papers), contando sempre com 
parcerias com fornecedores de confiança.

O departamento de vendas da Inapa France 
garante consultoria, acompanhamento 
e aprovisionamento, bem como a relação 
com fornecedores premium, cross-selling, 
comunicação e marketing comercial operacional, 
que compreende a publicidade na imprensa 
especializada, mailings e a apresentação a marcas 
conceituadas, agências de publicidade e de 
comunicação. Esta promoção é feita igualmente 
nas feiras de embalagem de luxo, tais como 
Luxe Pack Paris, Mónaco, PCD Paris ou eventos 
Imprim’Luxe, sem esquecer a aposta nas vendas a 
gráficas posicionadas no setor de luxo (premium), 
a utilizadores e a transformadores de embalagens.

On behalf of sustainability and market trends – 
such as recycling, proximity, customization and 
consumer safety – the Premium business unit 
aims to devote itself exclusively to the sales of 
high added value products. Its segmented and 
constantly evolving offer represents leading brands 
and exclusive Inapa products (Cards and Boards, 
Fine Papers), always relying on partnerships with 
trusted suppliers.

Inapa France sales department ensures consulting, 
monitoring and procurement, as well as the 
relationship with premium suppliers, cross-selling, 
communication and operational trade marketing, 
which includes advertising in specialized press, 
mailings and presentation to prestigious brands, 
advertising and communication agencies. This 
promotion is also carried out at luxury packaging 
fairs such as Luxe Pack Paris, Monaco, PCD Paris 
or Imprim’Luxe events, not forgetting the focus 
on sales to printers positioned in the luxury sector 
(premium), users and packaging converters.
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Produtos disponíveis
Apesar de poder desenvolver categorias de 
produtos relevantes para o público-alvo sempre 
que se considerar necessário, esta unidade de 
negócio trabalha sobretudo as famílias de produtos 
Cards & Boards (Cartão) e Text & Covers.

CARTÃO
A SBS (celulose pura) destaca-se como o produto 
mais notável para a indústria de embalagens 
premium de luxo: Enso Coat (Stora-Enso), 
Crescendo (WestRock) com os cartões FBB,  
e ainda Billerud-Korsnas ou Metsä-Board,  
referindo apenas os principais. Há também 
uma forte procura de painéis como a KraftPak 
(WestRock) ou a Crownboard Craft 
da Billerud-Korsnas.

FINE PAPERS
Neste mercado a oferta é diversificada mas 
a tendência é para o papel preto, reciclado e 
reforçado – ou seja, integrando resíduos de couro 
ou vegetais – ou papéis semeados. As soluções 
mais apreciadas neste campo vêm de parceiros 
como Favini, Cordenons, Gmund, Clairefontaine, 
Koehler, Zuber-Rieder, entre outros.

Available products
Although it can develop product categories 
relevant to the target audience whenever 
necessary, this business unit works mainly with the 
Cards & Boards and Text & Covers product families.

CARDS & BOARDS
SBS (pure cellulose) stands out as the most 
remarkable product for the luxury premium 
packaging industry: Enso Coat (Stora-Enso), 
Crescendo (WestRock) and the FBB boards from 
these suppliers; Billerud-Korsnas or Metsä-Board, to 
mention only the main ones. There is also a strong 
demand for boards like KraftPak (WestRock) or 
Crownboard Craft from Billerud-Korsnas.

FINE PAPERS
Here the offer is plethoric but the market trend 
is towards black paper, recycled, up-cycled (i.e. 
integrating leather or vegetable waste) or seeded 
papers. Partners such as Favini, Cordenons, Gmund, 
Clairefontaine, Koehler, Zuber-Rieder offer us the 
most appreciated solutions, among others.
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Factos sobre o mercado
No setor Premium, tem vindo a ser notada a 
procura frequente dos brancos mais puros ou dos 
negros intensos, mas o revivalismo de tendências 
como o Vintage, bem como um certo regresso 
à naturalidade, estão a trazer de volta os tons 
naturais (terra), os castanhos e as cores do linho. 

É também uma característica deste mercado 
valorizar os rótulos ambientais FSC (certificação 
florestal de âmbito internacional) e ‘blue angel’ 
(certificação que comprova um conjunto de boas 
práticas ecológicas na produção do material), em 
detrimento do rótulo PEFC (certificação de que a 
matéria-prima tem origem em florestas com gestão 
florestal sustentável).

Market facts
In the Premium sector, the frequent demand for 
the purest whites or intense blacks has been noted, 
but the revival of trends such as Vintage, as well 
as a certain return to naturalness, are bringing 
back the natural tones (earth), the browns, and 
the linen colors.

It is also a characteristic of this market to value 
environmental labels such as the FSC and ‘blue 
angel’ (certification that proves a set of good 
ecological practices in the production of the 
material), to the detriment of the PEFC label.
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[À CONVERSA COM O CLIENTE / TALK WITH THE CLIENT] 

INAPA E REALDOLMEN:
BODAS DE CRISTAL

INAPA AND REALDOLMEN: CRYSTAL WEDDING ANNIVERSARY

Technology photo created by raw
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Com presença em todo o mundo, a RealDolmen pretende 
ajudar os mais de 800 clientes a encontrar o caminho para a era 

pós-transformação digital. A Inapa orgulha-se de ser, já há 15 anos, 
um dos elementos que contribui para o seu sucesso.

With a worldwide presence, RealDolmen aims to help its more than 800 clients to find  
their way into the post digital transformation era. Inapa is proud to be, for 15 years now,  

one of the elements that contributes to its success.

Há cerca de 15 anos que a Inapa Belgium e a 
Inetum-RealDolmen1 conhecem as vantagens 
de uma boa relação de trabalho reforçada pela 
proximidade física, já que “moram” lado a lado. A 
empresa belga, que faz parte do grupo Inetum, tem 
1500 funcionários especializados que fornecem 
serviços e soluções específicas aos mais de 
800 clientes na Benelux – entre eles temos o Grupo 
Colruyt, Toyota, Sibelga, Smals, Bpost, VDAB, Engie 
e Euro Pool System – que lhes permitem entrar na 
era pós-transformação digital, obtendo o máximo 
do seu digital flow. 

A Inetum-RealDolmen orgulha-se de ser uma 
empresa de referência na área das Tecnologias 
de Informação (TI), ajudando as empresas a 
tornarem-se mais sustentáveis através da oferta 
de ferramentas e soluções que lhes permitam 
melhorar a sua pegada ecológica. A TI “verde” 
é, aliás, vista como o impulsionador e o suporte 
para muitos programas de negócios sustentáveis, 
como é o caso dos datacenters (que precisam 
de menos energia usando a virtualização) ou das 
empresas de logística, que conseguem reduzir os 
quilómetros percorridos otimizando esquemas de 
entrega, ou ainda das empresas de manufatura que 
diminuem a necessidade de matérias-primas ao 
criar processos de produção mais eficientes através 
de Business Analytics de última geração.

Num mundo que está em constante inovação, 
a RealDolmen procura estar atenta ao presente 
de forma a antecipar o futuro, apresentando 
as melhores soluções – mais rápidas e eficazes 

For about 15 years Inapa Belgium and Inetum-
RealDolmen1 have known the advantages of a 
good working relationship reinforced by physical 
proximity, since they “live” side by side. The Belgian 
company, which is part of the Inetum Group, 
has 1500 specialised employees who provide 
specific services and solutions to the more than 
800 customers in Benelux – including the Colruyt 
Group, Toyota, Sibelga, Smals, Bpost, VDAB, Engie 
and Euro Pool System, among others – that enable 
them to enter the post digital transformation era, 
by making the most of their digital flow. 

Inetum-RealDolmen is proud to be a reference 
company in the field of Information Technology 
(IT), helping companies become more sustainable 
by offering tools and solutions that enable them 
to improve their environmental footprint. “Green” 
IT is, in fact, seen as the driver and support for 
many sustainable business programmes, such 
as datacenters (that need less energy by using 
virtualisation) or logistics companies that can 
reduce kilometres travelled by optimising delivery 
schemes, or manufacturing companies that 
decrease the need for raw materials by creating 
more efficient production processes through state-
of-the-art Business Analytics.

In a world of constant innovation, RealDolmen 
seeks to be alert to the present in order to 
anticipate the future, presenting the best – fastest 
and most effective – solutions to its clients. 
The Belgian company believes that everything 
starts with an idea, without which there can be 

 1  A informação geral da empresa foi retirada do site: https://www.realdolmen.com/en/strategic-ict/ict-innovation-hypes / The general company 
information is sourced from the website: https://www.realdolmen.com/en/strategic-ict/ict-innovation-hypes
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– aos seus clientes. A empresa belga acredita 
que tudo começa com uma ideia, sem a qual 
não pode haver inovação, que o cliente tem 
de estar no centro de todo o processo e que o 
design thinking é o método mais adequado para 
encontrar respostas aos desafios colocados. 
No entanto, é determinante adotar uma atitude 
digital, alimentando uma cultura empresarial 
focada na inovação, usando as ferramentas que 
estão cada vez mais à disposição das empresas 
e que continuam a ser uma tendência para o 
futuro, como: Internet of Things (IoT – conceito 
que se refere à interconexão digital de objetos 
quotidianos com a internet); os Chatbot (programa 
de computador que tenta simular a conversação 
humana); a realidade virtual (tecnologia de 
interface entre um utilizador e um sistema 
operacional através de recursos gráficos 3D ou 
imagens 360°, cujo objetivo é criar a sensação 
de presença em ambientes virtuais, diferentes do 
real); os blockchain (que garantem a privacidade 
e segurança das transações digitais); a inteligência 
artificial (que automatiza a aprendizagem repetitiva 
e a descoberta a partir dos dados); os digital 
twin (réplicas digitais de objetos reais) ou ainda 
a visão computacional (a tecnologia por detrás 
do processamento e classificação de imagens).

Início de uma (bela) amizade
Segundo Ida Van Brakel, Account Manager da Inapa 
Belgium, no início foi o fornecimento de papel 
que ligou as duas empresas, mas a relação 
comercial foi alimentada e reforçada ao longo dos 
anos fazendo com que a RealDolmen se tenha 
tornado num importante cliente para o setor de 
vendas de material de escritório. Este sucesso foi 
impulsionado pelo facto da Inapa, representada 
por si, visitar a empresa pelo menos uma vez por 
ano com o objetivo de a manter informada sobre 
a evolução do grupo, dos mercados de papel e de 
material de escritório, e assegurar a comunicação 
das novidades mais recentes do portfólio da 
Inapa à disposição dos clientes. A somar a este 
contacto mais próximo apreciado por Annemie 
Boeykens, Facility Management and Prevention 
Advisor Psychosocial Aspects na RealDolmen, está 
a facilidade de acesso aos serviços do Grupo que 
estão, por todas estas razões,  à distância de um 
clique, de um telefonema ou até de uma corrida 
à porta do lado. Em entrevista para a InMagazine, 
Annemie Boeykens confirma que é de boas 
relações que se fazem bons clientes.

no innovation; the client must be at the centre 
of the entire process; and design thinking is the 
most appropriate method for finding answers 
to the challenges that arise. However, it is crucial 
to adopt a digital attitude, nurturing a corporate 
culture focused on innovation, using the tools 
that are increasingly available to companies 
and that continue to be a trend for the future, 
such as: Internet of Things (IoT – a concept that 
refers to the digital interconnection of everyday 
objects with the internet); the Chatbot (a 
computer program that tries to simulate human 
conversation); virtual reality (interface technology 
between a user and an operating system through 
3D graphic resources or 360° images (whose 
purpose is to create the feeling of presence in 
virtual environments, different from the real one); 
blockchain (guarantees the privacy and security 
of digital transactions); artificial intelligence 
(automates repetitive learning and discovery from 
data); digital twin (digital replicas of real objects) 
or even computer vision (the technology behind 
image processing and classification).

The beginning of a (beautiful) friendship
According to Ida Van Brakel, Account Manager at 
Inapa Belgium, in the beginning it was the supply 
of paper that bound the two companies together, 
but the business relationship has been nurtured 
and strengthened over the years with the result 
that RealDolmen has become an important client 
for the office supplies sales sector. This success was 
driven by the fact that Inapa, represented by Ida, 
visited the company at least once a year in order 
to keep them informed of developments in the 
group, the paper and office supplies markets, and 
to ensure that the latest news from Inapa’s portfolio 
was made available to its clients. Adding to this 
closer contact appreciated by Annemie Boeykens, 
Facility Management and Prevention Advisor 
Psychosocial Aspects at RealDolmen, is the ease 
of access to Group services that are, for all these 
reasons, just a click away, a phone call or even a run 
next door. In an interview for InMagazine, Annemie 
Boeykens confirms that good relationships make 
good clients.
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Um pouco de história
A RealDolmen, empresa situada na região 
de Huizingen, na Bélgica, é um integrador de 
Tecnologias de Informação de fonte única que 
dá suporte a clientes ao longo de todo o ciclo 
de vida destas tecnologias, combinando serviços 
de suporte em infraestrutura e aplicativos com 
ofertas de produtos. Está focada, sobretudo, em 
serviços de consultoria e no suporte de negócios 
das PMEs. A empresa faz parte do grupo Inetum, 
Positive Digital Flow (ex GFI), que opera em mais 
de 26 países, tem cerca de 27 mil colaboradores e 
foi eleita a Melhor Empresa Europeia na categoria 
de Transformação Digital no European Technology 
Awards de 20212, pelo trabalho desenvolvido 
no setor da tecnologia. A propósito deste 
prémio Carlos Muñoz, CEO da Inetum, destacou 
a participação ativa da empresa em projetos 
de digitalização de ecossistemas completos em 
todos os setores de atividade, contribuindo para 
o crescimento das empresas e instituições através 
dos seus processos de digitalização, graças a 
um conhecimento sólido dos setores envolvidos, 
facilitando a adaptação da proposta de valor às 
necessidades específicas de cada mercado, sem 
esquecer de fazer referência às oportunidades 
proporcionadas pela Cloud, IoT, Inteligência 
Artificial, Blockchain, Big Data, entre outras 
tecnologias.

A little bit of history
RealDolmen, a company located in the Huizingen 
region of Belgium, is a single-source Information 
Technology integrator that supports clients 
throughout the entire IT lifecycle by combining 
infrastructure and application support services 
with product offerings. It is primarily focused 
on consulting services and SME business support. 
The company is part of the Inetum group, Positive 
Digital Flow (ex GFI), which operates in more 
than 26 countries, has around 27,000 employees 
and was voted Best European Company in the 
Digital Transformation category at the European 
Technology Awards 20212, for its work in the 
technology sector. Regarding this award, Carlos 
Muñoz, CEO of Inetum, highlighted the company’s 
active participation in digitisation projects of 
complete ecosystems in all sectors of activity, 
contributing to the growth of companies and 
institutions through their digitisation processes, 
thanks to a solid knowledge of the sectors involved, 
facilitating the adaptation of the value proposition 
to the specific needs of each market, without 
forgetting to refer to the opportunities provided 
by Cloud, IoT, Artificial Intelligence, Blockchain, 
Big Data, among other technologies.
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ENTREVISTA A ANNEMIE BOEYKENS, FACILITY 
MANAGEMENT & PREVENTION ADVISOR 
NA REALDOLMEN

Há quanto tempo trabalham com a Inapa?

Trabalhamos com a Inapa há cerca de 15 anos, 
desde 2006. Estamos muito satisfeitos com a nossa 
parceria e com a sua continuidade, e consideramos 
muito importante o facto de termos esta relação 
de longo prazo.

A RealDolmen cresceu muito nos últimos anos. De 
que forma a Inapa acompanhou o vosso percurso?

De facto, nos últimos anos, a empresa cresceu 
muito, contabilizando neste momento mais de 
1500 funcionários na Bélgica. Ao longo deste 
tempo, a Inapa nunca deixou de responder às 
nossas exigências. Por exemplo, se um determinado 
artigo está esgotado (ou não há suficiente em 
stock), somos sempre contactados e, juntos, 
analisamos as alternativas. Efetivamente, a Inapa 
está sempre ao nosso lado nestas decisões.

O facto da RealDolmen e da Inapa estarem 
fisicamente próximas (estão a menos de 
300 metros de distância uma da outra) 
é uma vantagem para a sua relação comercial?

Sem dúvida que o facto de sermos vizinhos 
tem vantagens. Já aconteceu surgirem assuntos 
urgentes, sobre os quais fomos informados 
atempadamente. Além disso, quando precisamos 
de um certo tipo de produtos, é essencial que os 
possamos ver antes de comprar. Ajuda bastante 
a encurtar o processo de tomada de decisão.

Como é que este período da pandemia afetou/
influenciou seu negócio?

Na realidade, não esquecendo todos os problemas 
sociais e económicos que esta situação trouxe, a 
pandemia acabou por ter um efeito benéfico para 
a empresa, já que muitos de nossos clientes foram 
obrigados a ter as suas equipas a trabalhar em casa 
durante o confinamento. Sendo nós um fornecedor 
de Tecnologias de Informação, conseguimos dar 
suporte a muitos clientes para que essa nova 
realidade corresse da melhor forma possível.

INTERVIEW WITH ANNEMIE BOEYKENS, FACILITY 
MANAGEMENT & PREVENTION ADVISOR 
AT REALDOLMEN

For how long have you been working with Inapa?

We have been working with Inapa for about 
15 years, since 2006. We are very pleased with our 
continued partnership and the fact that we have 
this long-term relationship is very important to us.

RealDolmen has experienced significant growth 
in recent years. How has Inapa followed
your path?

The company has indeed grown a lot in recent 
years and now has more than 1,500 employees in 
Belgium. Throughout this time, Inapa has never 
stopped responding to our demands. For example, 
if a certain article is out of stock (or there is not 
enough in stock), we are always contacted and 
together we look at alternatives. Effectively, Inapa 
is always by our side in these decisions.

Is it an advantage for the business relationship 
that RealDolmen and Inapa are physically close 
(they are less than 300 metres away from each 
other)?

No doubt that being neighbours has advantages. 
It has happened that urgent matters have arisen, 
about which we were informed in good time. 
Also, when we need a certain type of product, it’s 
essential that we can see it before buying. It really 
helps to shorten the decision-making process.

How did this pandemic period affected/influenced 
your business?

In fact, not forgetting all the social and economic 
problems that this situation brought, the pandemic 
ended up having a beneficial effect for the 
company, as many of our clients were forced 
to have their teams working from home during 
the lockdown. Being an Information Technology 
provider, we were able to support many clients to 
make this new reality run as smoothly as possible.
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Como vêem a evolução do vosso negócio nos 
próximos cinco anos?

Esperamos que nosso negócio cresça ainda 
mais nos próximos anos. A Inetum-RealDolmen 
gosta de pensar nas soluções juntamente com 
o cliente. É o nosso fator em comum com a Inapa: 
trabalhamos em conjunto com o cliente.

Com o avanço do digital, como vêem o futuro 
do papel? 

Nos últimos anos, notamos que cada vez mais 
pessoas estão a trabalhar sem papel. Num 
ambiente de TI como o nosso, isso certamente não 
é anormal. Mas, deixar de trabalhar completamente 
sem papel, não é algo que eu acredite que 
vá acontecer.

How do you see your business evolution in the 
next five years?

We expect our business to grow even more in the 
coming years. Inetum-RealDolmen likes to think 
about solutions together with the client. That is our 
common factor with Inapa: we work together with 
the client.

With the digital advance, how do you see the 
future of paper? 

In recent years, we have noticed that more and 
more people are working without paper. In an 
IT environment like ours, this is certainly not 
abnormal. But going completely paperless is not 
something I believe will happen.
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[TENDÊNCIAS / TRENDS] 

OS NOVOS HÁBITOS 
DE IMPRESSÃO

NEW PRINTING HABITS
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A Stora Enso (empresa de materiais renováveis e fabricante de pasta, 
papel e embalagem) publicou um estudo sobre o trabalho  

pós-pandemia e de que forma influenciou os hábitos de impressão.  
As conclusões são surpreendentes. 

Stora Enso (the renewable materials company – manufacturer of pulp, paper and packaging)  
has published a study on post-pandemic work and how it has influenced printing habits.  

The conclusions are surprising.

Durante o ano de 2020 e início de 2021 a mudança 
impulsionada pela pandemia levou um grande 
número de pessoas a trabalhar em casa, alterando 
alguns hábitos enraizados. Uma das alterações 
mais visíveis foi a diminuição na procura por papel 
de escritório para impressão, já que se imprime, 
em média, mais 32% no escritório do que em casa. 
De qualquer forma, com o regresso ao local de 
trabalho, as encomendas regressaram ao ritmo 
esperado. Jonathan Bakewell, VP Office Paper 
Segment, afirma: “Este aumento na procura de 
papel para impressoras, marcado por um retorno 
ao escritório, já era esperado, e estes resultados 
só vieram confirmá-lo”.

Impressão é sinal de produção
O estudo promovido pela Stora Enso questionou 
3400 consumidores de vários países – Suécia, 
Reino Unido, França, Holanda e Alemanha – sobre 
hábitos de impressão e o que esperam dos seus 
papéis de escritório. As principais conclusões vão 
ao encontro do esperado – as pessoas imprimem 
menos em casa – mas o estudo revelou ainda que 
79% dos entrevistados optaram por adquirir uma 
impressora durante a pandemia e acreditam que 
se tornaram mais produtivos no seu trabalho por 
causa disso. Contratos, relatórios, folhas de cálculo, 
faturas e cartas, entre outros, foram os documentos 
mais impressos, sendo a França o país com 
maior número de impressoras instaladas (42,5%) 
e a Suécia o país com menor número (18%).

During 2020 and early 2021 the change driven 
by the pandemic led to a large number of people 
to work from home, changing some ingrained 
habits. One of the most visible changes was the 
decrease in demand for office paper for printing, 
as an average of 32% more is printed in the office 
than at home. Nevertheless, with the return to the 
workplace, orders have returned to the expected 
pace. Jonathan Bakewell, VP Office Paper Segment, 
says: “This increase in demand for printer paper, 
marked by a return to the office, was already 
expected, and these results have only confirmed it.”

Printing means producing
The study promoted by Stora Enso questioned 
3400 end users in several countries – Sweden, 
the UK, France, the Netherlands and Germany 
– about printing habits and what they expect 
from their office paper. While most conclusions 
might be expected – people print less at home 
– the study revealed that 79% of respondents 
chose to purchase a printer during the pandemic, 
and believe they have become more productive 
in their work because of it. Contracts, reports, 
spreadsheets, invoices and letters, among others, 
were the most printed documents, with France 
having the most new printers installed (42.5%) 
and Sweden the least (18%).
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Irá o regresso ao trabalho presencial alterar 
novamente estes comportamentos? A verdade 
é que não se sabe exatamente em que moldes 
é que esse retorno vai acontecer, já que 33% 
dos entrevistados pretende alternar três dias 
no escritório e os restantes em casa, e 14% não 
pretende mesmo regressar.

Saber escolher o papel
Este estudo mostra que as preferências de 
papel também estão a evoluir. “Embora o custo 
e a conveniência ainda sejam o número um, os 
consumidores estão mais preocupados com a 
qualidade de impressão e sustentabilidade do 
que há um ano”, explica Bakewell. A maioria dos 
entrevistados (70%) referiu que está disposto a 
pagar, em média, mais um euro por resma de papel, 
se esta for mais sustentável. E, com o aumento do 
número de pessoas em teletrabalho, há agora mais 
oportunidades para que os utilizadores definam 
os seus próprios padrões de seleção.

Will the return to face-to-face work change these 
behaviors again? The truth is that it is not known 
exactly how this comeback will go, since 33% of the 
interviewees intend to alternate three days in the 
office and the rest at home, and 14% do not intend 
to return at all.

Knowing how to choose paper
This study shows that paper preferences are also 
evolving. “While cost and convenience are still 
number one, consumers are more concerned about 
print quality and sustainability than they were 
a year ago,” explains Bakewell. The majority of 
respondents (70%) reported that they are willing 
to pay, on average, one euro more per paper ream 
if it is more sustainable. And with more people 
teleworking, there are now more opportunities 
for users to set their own selection standards.
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No futuro, o VP Office Paper Segment gostaria 
de pesquisar como as pessoas se sentem ao 
trabalhar para empresas que adquirem produtos 
sustentáveis. À medida que a crise climática 
aumenta a consciência ambiental, as empresas 
procuram tornar-se neutras em carbono, a longo 
prazo. “Se as pessoas virem o seu empregador 
a fazer mudanças visíveis imediatas – como 
selecionar um papel mais sustentável – isso pode 
tornar-se uma manifestação física dessa promessa.”

É nesse sentido que têm trabalhado no 
desenvolvimento do Multicopy Zero da Stora Enso, 
um papel de impressão premium offset de carbono, 
que pretende cumprir o objetivo de demonstrar 
um melhor entendimento do que os consumidores 
desejam.

In the future, the VP Office Paper Segment would 
like to research how people feel about working for 
companies that purchase sustainable products. 
As the climate crisis increases environmental 
awareness, companies are looking to become 
carbon neutral in the long term. “If people see 
their employer making immediate visible changes 
– like selecting more sustainable paper – that can 
become a physical manifestation of that promise.”

It is with this in mind that they have been working 
on the development of Stora Enso’s Multicopy Zero, 
a premium carbon offset printing paper, which 
aims to fulfil the goal of demonstrating a better 
understanding of what consumers want.

“Se as pessoas virem o seu 
empregador a fazer mudanças 
visíveis imediatas – como 
selecionar um papel mais 
sustentável – isso pode 
tornar-se uma manifestação 
física dessa promessa.”

“If people see their employer 
making immediate visible 
changes – like selecting 
more sustainable paper – 
that can become a physical 
manifestation of that promise.”
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[RECURSOS HUMANOS / HUMAN RESOURCES] 

POLÍTICAS DE RH 
CADA VEZ MAIS HUMANAS

MORE AND MORE HUMAN HR POLICIES



Para as empresas, tornou-se evidente que é preciso desenvolver 
características e processos para criar e manter uma força  

de trabalho saudável, resiliente e flexível,  
capaz de enfrentar todos os desafios.

It is clear to companies that there is a need to develop characteristics and processes  
to create and maintain a healthy, resilient and flexible workforce  

that is able to meet all challenges.

Sem dúvida que muito mudou nestes últimos 
dois anos com a pandemia provocada pelo 
vírus COVID-19, nomeadamente a forma como 
trabalhamos. “Como a maioria das empresas no 
mundo, o Grupo Inapa também atravessa diferentes 
fases de preocupação e dificuldades, não só 
pela situação de pandemia, mas também pelas 
particularidades sociais, políticas e económicas 
dos países, e ainda pelas mudanças ocorridas na 
companhia”, explicam as três diretoras de Recursos 
Humanos do Grupo Inapa, Gisèle Gnabo (Inapa 
France), Kathryn Oeynhausen (Inapa Deutschland) 
e Annette Sousa (Inapa Ibérica). 

“Como parceiros da equipa operacional, o alcance 
e a amplitude do nosso papel como Recursos 
Humanos (RH) leva-nos a procurar novas 
perspetivas, a sermos criativos na forma como 
integramos os nossos colaboradores e ajudamos a 
gestão das suas carreiras. Há uma crescente aposta 
na gestão e retenção do talento interno que, de um 
momento para o outro, começou a passar a maior 
parte do tempo – senão todo – fora do espaço 
físico da empresa e longe da “cultura da empresa”, 
acrescentam.

Undoubtedly a lot has changed in the last two 
years with the pandemic caused by the COVID-19 
virus, namely the way we work. “Like most 
companies in the world, Inapa Group is also going 
through different stages of concern and difficulties, 
not only due to the pandemic situation, but also 
due to countries social, political and economic 
particularities as well as changes within the 
company.”, explain the three Human Resources 
directors of the Inapa Group, Gisèle Gnabo (Inapa 
France), Kathryn Oeynhausen (Inapa Deutschland) 
and Annette Sousa (Inapa Iberia). 

“As partners to the operational team, the scope and 
extent of our role as Human Resources (HR) leads 
us to seek new perspectives, to be creative in how 
we integrate our employees and help manage their 
careers. There is a growing focus on managing and 
retaining internal talent who, from one moment to 
the next, have started to spend most of their time 
– if not all of it – outside the physical space of the 
company and away from the company culture”, 
they add.
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Para acompanhar o papel e os desafios de RH, as 
políticas de recursos humanos procuram alcançar 
um maior grau de proximidade e de contacto 
com as pessoas. A tecnologia tem sido uma 
forma de assegurar um sentido de pertença aos 
colaboradores, de definição de foco e de objetivos, 
bem como de humanizar o distanciamento imposto.
Porém, estes são também momentos para 
ousar realizar novos desafios e estimular a ação. 
“É no arriscar e no teste de novas abordagens, 
errando e acertando, que se cresce”, defendem 
as responsáveis.

O pós-pandemia
Uma vez que a maioria dos países onde a Inapa 
está representada estão novamente a passar 
por restrições e constrangimentos devido à 
COVID-19, não podemos, ainda, falar em políticas 
pós-pandémicas. Tudo está ainda em movimento. 
“Às marcantes mudanças sociais que têm vindo 
a ocorrer desde o ano passado, somam-se as 
questões comportamentais e de saúde mental que 
foram impostas nas relações de trabalho do Grupo. 
A forma como o mercado vê a nossa empresa 
também mudou, pelo que tivemos de mostrar 
a nossa singularidade e os nossos pontos fortes”.

To keep up with the role and challenges of HR, 
human resources policies seek to achieve a 
greater level of proximity and contact with people. 
Technology has been a way of ensuring a sense 
of belonging to employees, of defining focus 
and goals, as well as humanising the imposed 
distancing. However, these are also times to dare 
to take on new challenges and stimulate action. “we 
grow by taking risks, by trying different approaches 
and we learn by making it right and by making 
mistakes”, claim the managers.

The post-pandemic
Since most of the countries where Inapa is 
represented are again experiencing restrictions 
and constraints due to COVID-19, we cannot yet 
talk about post-pandemic policies. Everything is 
still in motion. “Added to marked social changes 
that have been taking place since last year are 
the behavioural and mental health issues that 
have been imposed on the Group’s working 
relationships. The way that the market sees our 
company has also changed so we have had 
to show our uniqueness and our strengths.”
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Entre o lockdown provocado pela COVID-19 e 
as mudanças internas, foram muitos os desafios 
mas, quando lhes foi permitido uma pausa, os 
departamentos de RH focaram-se na cultura da 
empresa e dedicaram-se a fortalecer os valores 
e as competências de gestão, especialmente nos 
países com mais colaboradores como Portugal, 
Espanha, França e Alemanha. “A nosso ver, uma 
cultura forte, ágil, colaborativa e comprometida 
permitirá ao Grupo resistir aos distanciamentos 
e constrangimentos impostos e encarar as demais 
mudanças que ainda estão por vir”, dizem. Apesar 
disso, nem todos os países têm o mesmo ritmo 
e as mesmas necessidades, por isso, a Inapa 
procura ter uma abordagem de Grupo, adaptando-a 
constantemente aos momentos, limitações e forças 
dos países. Para as Direções de Recursos Humanos 
das empresas do Grupo, as preocupações principais 
são a saúde e o bem-estar físico e mental dos 
colaboradores, pelo que procuram não impor regras 
que sejam desadequadas a determinadas geografias. 
“Vamos gerindo à medida dos acontecimentos, 
focando-nos nos nossos objetivos centrais de como 
melhorar a empresa, o negócio e a vida dos nossos 
colaboradores, procuramos fazer a diferença não 
só a nível individual mas também no mundo”.

Presença internacional do Grupo
O Grupo Inapa desenvolve a sua atividade 
em 10 países, pelo que se depara com regras 
e comportamentos diferenciados consoante 
as geografias. No entanto, procura trabalhar 
como uma unidade e ter uma base sólida comum, 
sobretudo no que diz respeito à cultura, valores e 
aos processos mais importantes, embora respeite 
as condicionantes e prioridades de cada país para 
que estes tenham uma gestão própria e autonomia 
para implementar as políticas que são importantes 
e relevantes para si. Uma vez que o “DNA da Inapa 
é baseado na liderança individual e na confiança 
que cada colaborador tem para atuar como 
líder, é essencial compartilhar valores, práticas 
e processos. Adaptamo-nos constantemente a 
este mundo volátil, preferimos ter uma abordagem 
flexível em vez de impor uma mentalidade rígida 
e estabelecida. Lidar com a incerteza e com uma 
mente aberta é uma visão construtiva do futuro”, 
concluem.

Between the COVID-19 lockdown and the 
internal changes, there were many challenges, 
but when they had an “oxygen balloon”, HR 
departments focused on the company culture and 
dedicated themselves to strengthening values 
and management skills, especially in countries 
with more employees like Portugal, Spain, France 
and Germany. “From our point of view, a strong, 
agile, collaborative and committed culture will 
able us, as a Group, to resist the imposed distance 
and constraints and to face other changes still 
to come”, they say. Despite this, not all countries 
have the same rhythm and needs, so Inapa seeks 
to have a Group approach, constantly adapting it 
to the moments, limitations and strengths of the 
countries. For the Human Resources Departments 
of the Group’s companies, the main concerns are 
the health and the physical and mental well-being 
of employees, so they try not to impose rules that 
are inappropriate for certain countries. “We will 
manage as events happen, focusing on our core 
objectives of how to improve the company, the 
business and the lives of our employees, we seek 
to make a difference not only on an individual level 
but also in the world”.

International presence of the Group
Inapa Group operates in 10 countries, so it faces 
different rules and behaviours depending on the 
geographies. However, it seeks to work as a unit 
and to have a solid common ground, especially 
concerning culture, values and the most important 
processes, although it respects the constraints and 
priorities of each country so that they have their 
own management and autonomy to implement 
the policies that are important and relevant to 
them. “Since Inapa’s DNA is based on individual 
leadership and the confidence that each employee 
has to act as a leader, it is essential to share 
values, practices and processes. We constantly 
adapt to this volatile world, so we prefer to have 
a flexible approach rather than impose a rigid and 
established mindset. Dealing with uncertainty and 
with an open mind is a constructive vision of the 
future”, they conclude.
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[À CONVERSA COM... / TALKING WITH...] 

A INAPA NA TURQUIA: 
IDIL KANDEMIR

INAPA IN TURKEY: IDIL KANDEMIR
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A trabalhar há dez anos como ‘controller’ financeira na Korda, 
Idil Kandemir acredita que tudo tem solução: basta querer!

Working for ten years as financial controller at Korda, Idil Kandemir believes  
that everything has a solution: all it takes is willpower!

Pode falar um pouco sobre si? Quem é Idil 
Kandemir?

Nasci em Istambul (Turquia) em 1982. Sou solteira 
e sem filhos mas tenho um gato. Nasci prematura, 
de sete meses, e penso que é por isso que, por 
vezes, sou um pouco precipitada e impaciente. Mas 
considero-me uma pessoa organizada e prática. 

Pode falar sobre o seu percurso pessoal 
e profissional, antes de chegar à Korda?

Fiz o secundário no colégio francês Notre Dame 
de Sion, em Istambul, e licenciei-me em Economia 
na Universidade de Galatasaray, em 2006. O meu 
primeiro emprego, depois de terminar o curso, foi 
como auditora na Mazars (empresa de auditoria 
e consultoria) durante 4 anos. Em 2011, entrei 
para a Korda.

Qual é a sua função na Korda e como é o dia-a-dia 
da Idil?

Sou controller financeira na Korda há 10 anos. 
O meu dia de trabalho começa com a análise do 
fluxo diário de caixa e a responder a e-mails. Sou 
a pessoa de contacto da Inapa para todo o tipo 
de atividades. Quase tudo o que faço tem prazos 
a cumprir e está ligado a um calendário que é 
definido no início do ano. A primeira semana de 
cada mês é o período de maior atividade porque 
trabalhamos intensamente com o departamento de 
contabilidade para o relatório mensal, assegurando 
que todas as reservas e controlos são concluídos 
dentro do prazo estabelecido.

Can you tell us a little about yourself? Who is Idil 
Kandemir?

I was born in Istanbul (Turkey) in 1982. I am single 
and childless but I have a kitten. 
I was born prematurely at seven months and 
I think that’s why I am sometimes a bit hasty 
and impatient. But I consider myself an organised 
and practical person.

Tell us about your personal and professional 
background, before you joined Korda

I did my high school at Notre Dame de Sion 
French High School in Istanbul and graduated 
from Galatasaray University, Department of 
Economics in 2006. My first job after graduating 
was as an auditor at Mazars, Turkey (an auditing 
and consulting company) for 4 years. Then in 2011, 
I joined Korda.

What is your role at Korda and what is your 
day-to-day life like?

I have been financial controller at Korda for 
10 years. My working day starts with the daily cash 
flow and answering subsequent emails. I’m Inapa’s 
contact person for all kinds of activities. Almost 
everything I do has deadlines to meet and is linked 
to a calendar that is set at the beginning of the 
year. The first week of each month is my busiest 
period. We work intensively with the accounting 
department for the monthly report, ensuring that 
all bookings and controls are completed on time. 

 magazine    (45)



Como é fazer parte de um grupo internacional 
como a Inapa?

Fazer parte de um grupo internacional – trabalhar 
com diferentes países com várias diferenças 
culturais – torna-nos mais abertos à inovação 
e à mudança.

Como foi a integração da Korda num grupo com 
a dimensão da Inapa? As diferenças culturais 
refletem-se nos processos e na estrutura do 
negócio?

A Korda integrou o Grupo Inapa em 2013. Sendo 
uma empresa de capital estrangeiro desde a sua 
criação, o processo de integração foi bastante 
suave. A sociedade turca é conhecida pela sua 
capacidade de adaptação muito forte. Portanto, 
mesmo que surjam diferenças culturais de vez 
em quando, não sentimos grandes dificuldades 
em nos adaptarmos ou a encontrar soluções.

O que considera mais importante numa empresa 
para garantir o sucesso?

O mais importante numa equipa é que as pessoas 
que a compõem confiem umas nas outras. Ser 
uma equipa significa apoiar-nos uns aos outros 
e completarmo-nos como peças de um puzzle se 
completam. Para alcançar o sucesso, é fundamental 
que todos estejam igualmente comprometidos, 
motivados e entusiasmados.

Sabemos que gosta de viajar. Tem algum destino 
de sonho? 

Viajar é uma atividade que me faz sentir viva. São 
as terras longínquas e países exóticos que mais me 
atraem. Já visitei a maioria dos países da Europa 
e da Ásia. E, apesar da pandemia, ainda tenho um 
destino de sonho: América do Sul, Patagónia, Chile.

What is it like to be part of an international group 
like Inapa?

Being part of an international group – working with 
different countries with various cultural differences 
– makes us more open to innovation and change. 

How was the integration of Korda in a group 
with the size of Inapa? Are cultural differences 
reflected in the business processes and structure?

Korda joined Inapa Group in 2013. Being a foreign-
capital company since its creation, the integration 
process was quite smooth. Turkish society is known 
for its very strong adaptability. So, even if cultural 
differences arise from time to time, we do not 
have any difficulties in adapting to them or finding 
solutions.

What do you consider to be most important 
in a team to ensure success?

The most important thing in a team is that the 
people in it trust each other. Being a team means 
supporting each other and completing each 
other like pieces of a puzzle. To achieve success, 
it is essential that everyone is equally committed, 
motivated and enthusiastic.

We know you like to travel. Do you have a dream 
destination?

Traveling is an activity that makes me feel alive 
It is the faraway lands and exotic countries that 
attract me the most. I have already visited most 
of the countries in Europe and Asia. And, despite 
the pandemic I still have a dream destination: South 
America, Patagonia, Chile. 
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Como consegue equilibrar a exigente vida 
profissional com a vida pessoal?

Trabalho principalmente em coordenação com 
o departamento de contabilidade. Uma vez que 
os colaboradores do departamento trabalham 
para esta empresa há muitos anos, temos algumas 
vantagens: os processos e as tarefas estão 
bastante definidos. Não temos, por isso, problemas 
em manter o equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional, uma vez que todos trabalham com 
eficácia, exceto em situações extraordinárias. Só no 
início da pandemia é que passámos por momentos 
mais atribulados – profissionais e pessoais – devido 
à incerteza que se vivia.

O que é que a inspira?

Viajar, ler e praticar atividades desportivas como 
Pilates e Ioga antigravitacional.

Tem algum lema de vida?

“Where there is a will, there is also a way” (“Onde 
há vontade, há também um caminho”).

How do you manage to balance the demanding 
professional and personal life?

I mostly work in coordination with the accounting 
department. Since the employees in the 
department have been working for this company 
for many years, we have some advantages: 
processes and tasks are very well defined. We 
therefore have no problems maintaining a work-
life balance as everyone works efficiently, except 
in extraordinary situations. Only at the beginning 
of the pandemic did we go through more turbulent 
times – professionally and personally – due 
to uncertainty.

What inspires you?

Travelling, reading and doing sports activities such 
as Pilates and anti-gravity yoga.

Do you have a life motto?

“Where there is a will, there is also a way”.
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responsibility

[RSC / CSR] 

SUSTENTABILIDADE
PARTILHADA

SHARED SUSTAINABILITY



A sustentabilidade ambiental faz parte da cultura 
do Grupo Inapa e reflete-se na forma como 
atua em todas as áreas de negócio e nos vários 
mercados em que opera. Com uma abordagem 
responsável e preventiva relativamente aos desafios 
ambientais, mobiliza-se em torno de medidas 
que promovem a proteção ambiental e cumprem 
integralmente todas as leis e regulamentos 
comunitários ou locais. 

Apesar de ter passado por um dos mais 
desafiantes momentos da sua história – devido 
ao impacto da pandemia causada pela COVID-19 –, 
o Grupo não deixou de desenvolver inúmeras 
iniciativas incluídas no Plano Estratégico para 
o triénio 2019-2021, de forma a concretizar os 
quatro Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) selecionados: saúde de qualidade, energias 
renováveis e acessíveis, produção e consumos 
sustentáveis e ação climática. 

Além disso, em 2020, iniciou a avaliação de dados 
recolhidos sobre a sua pegada específica de 
emissão de gases com efeito de estufa, onde, além 
das emissões diretas e indiretas, foram analisados 
fatores e valores importantes ao longo da cadeia 
de valor, nomeadamente as emissões geradas 
durante a produção e transporte das mercadorias 
– que representam aproximadamente 80% do 
negócio total da Inapa –, mesmo considerando 
que a produção ou utilização dos produtos que 
comercializa não sejam da sua responsabilidade 
direta.

Environmental sustainability is part of Inapa 
Group’s culture and is reflected in the way it 
performs in all business areas and in the various 
markets where it operates. With a responsible 
and precautionary approach to environmental 
challenges, it is mobilized around measures that 
promote environmental protection and fully comply 
with all community or local laws and regulations.

Despite having gone through one of the most 
challenging times in its history – due to the impact 
that the pandemic caused by COVID-19 had – the 
Group did not fail to develop numerous initiatives 
included in the Strategic Plan for the 2019-2021 
triennium, in order to achieve the four Sustainable 
Development Goals (SDGs) selected: quality health, 
renewable and accessible energy, sustainable 
production and consumption and climate action. 

In addition, in 2020, it began evaluating data 
collected on its specific greenhouse gas emission 
footprint, where, in addition to direct and indirect 
emissions, important factors and values along the 
value chain were analysed, namely the emissions 
released during the production and transport 
of goods – which represent approximately 80% 
of Inapa’s total business – even considering that the 
production or use of the products it sells are not 
its direct responsibility.

Como parte da sua gestão climática, o Grupo Inapa procura a 
adoção dos princípios de sustentabilidade além dos limites das 
suas próprias instalações e ao longo da cadeia de valor. Porque  

o esforço deve ser de todos, em cada momento.

As part of its climate management, Inapa Group seeks the adoption of sustainability 
principles beyond the boundaries of its own facilities and throughout the value chain. 

Because the effort must be of everyone, at every moment.
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Avaliar as emissões indiretas
Foram considerados como mais relevantes para 
o seu negócio os seguintes fatores-chave de 
emissão a montante e a jusante, ordenados de 
acordo com a dimensão da sua quota: emissão da 
produção de bens adquiridos; transporte e venda 
(entrega) dos produtos; resíduos produzidos pela 
empresa; viagens de negócios; outros consumos 
de energia. Decidiu-se começar com as emissões 
relacionadas com os produtos que adquirem aos 
seus fornecedores mais importantes e, numa fase 
posterior, serão calculadas as emissões associadas 
ao transporte destes produtos para a Inapa, 
ou diretamente para os clientes. 

A Inapa considera que, de uma forma indireta, 
tem um papel fundamental na conservação das 
florestas, no uso responsável de recursos naturais 
como a água e na redução de emissão de gases 
de efeito de estufa. Faz, assim, parte da sua missão 
fornecer produtos certificados ou reciclados pelas 
normas FSC® e PEFC™ aos clientes, adotando uma 
política responsável de compras. 

É esse o seu compromisso: trabalhar para o 
equilíbrio ambiental e social do planeta assenta 
numa política objetiva e estruturada, definida e 
avaliada através da medição e da otimização do 
impacto da atividade do Grupo. Por esta razão, 
a Comissão Executiva da Inapa encarregou o 
comité de RSC da elaboração de um plano para 
a introdução de metas concretas baseadas na 
ciência (SBT), para implementação no Grupo e 
nas suas empresas, desenvolvendo planos de ação 
em estreita cooperação com a gestão operacional.

Assessing indirect emissions
The following key upstream and downstream 
emission factors were considered as most relevant 
for their business, ordered according to the size 
of their share: emissions from the production of 
purchased goods; transport and sale (delivery) 
of products; waste produced by the company; 
business travel; other energy consumption. It 
was decided to start with the emissions related 
to the acquired products from its most important 
suppliers and, in a later stage, the emissions 
associated with the transport of these products to 
Inapa, or directly to customers, will be calculated. 

Inapa considers that it indirectly plays a key role 
in forest conservation, in the responsible use of 
natural resources such as water and in reducing 
greenhouse gas emissions. It is therefore part of 
its mission to provide certified or recycled products 
by FSC® and PEFC™ standards to its clients by 
adopting a responsible purchasing policy. 

This is Inapa’s commitment: working for the 
environmental and social balance of the planet 
is based on an objective and structured policy, 
defined and evaluated by measuring and 
optimizing the impact of the Group’s activity. 
For this reason, Inapa’s Executive Committee 
commissioned the CSR committee to develop a 
plan for the introduction of concrete science-based 
targets (SBT) for implementation in the Group and 
its companies, developing action plans in close 
cooperation with operational management.

Trabalhar para o equilíbrio 
ambiental e social do planeta 
assenta numa política objetiva 
e estruturada, definida e 
avaliada através da medição 
e da otimização do impacto 
da atividade do Grupo. 

Working for the environmental 
and social balance of the 
planet is based on an objective 
and structured policy, defined 
and evaluated by measuring 
and optimizing the impact 
of the Group’s activity.
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Como exemplos concretos estão a instalação 
de um sistema fotovoltaico no armazém de Sintra, 
em Portugal, com o propósito de cobrir cerca de 
40% da totalidade do consumo de eletricidade 
local; a introdução de um camião movido a energia 
elétrica na distribuição dos produtos na Alemanha, 
um projeto piloto a nível mundial e ainda a 
reorganização das operações na Alemanha através 
do fecho de diversas localizações que forçou 
ao redimensionamento das equipas e a uma 
redefinição de rotas de transportes.

Concrete examples include the installation of a 
photovoltaic system at the Sintra warehouse in 
Portugal, with the aim of covering around 40% of 
total local electricity consumption; the introduction 
of an electric-powered truck in product distribution 
in Germany, a pilot project worldwide; and also the 
reorganisation of operations in Germany through 
the closure of various locations which forced the 
resizing of teams and a redefinition of transport 
routes.
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[AMBIENTE / ENVIRONMENT] 

RECICLAR, SIM. 
MAS COMO?
DO RECYLE, YES. BUT HOW?

(52)     responsibility



Durante a pandemia provocada pelo vírus COVID-19, 
os hábitos de consumo e, consequentemente, de 
reciclagem, alteraram-se um pouco. Segundo um 
estudo da DS Smith1, as embalagens de compra 
online são hoje um dos produtos mais reciclados 
(39%), assim como os rolos de papel higiénico 
(26%) e as embalagens de sabonete para as mãos 
(27%). Já para não falar das caixas de pizza ou 
de outro tipo de embalagem de comida entregue 
ao domicílio.

Apesar de haver uma consciencialização crescente 
da necessidade de reciclar estas embalagens, 
de acordo com o mesmo estudo, 24% das pessoas 
coloca os resíduos recicláveis no contentor errado 
– porque não sabe qual o correto ou porque o 
correto está cheio – acabando, desta forma, num 
aterro ou incinerados.

De forma a evitar erros e para contribuir 
ativamente no combate à poluição, ajudamos 
a esclarecer em que ecoponto fica o quê. Assim, 
já não vai ter desculpas na hora de deitar fora 
as suas embalagens!

During the pandemic caused by the COVID-19 
virus, consumer and therefore recycling habits 
have changed somewhat. According to a study 
by DS Smith1, online shopping packaging is now 
one of the most recycled products (39%), as are 
toilet paper rolls (26%) and hand soap packaging 
(27%). Not to mention pizza boxes or other types 
of home-delivered food packaging.

Although there’s a growing awareness of the need 
to recycle these packages, according to the same 
study, 24% of people put recyclable waste in the 
wrong container – because they don’t know which 
is the right one, or because the right one is full – 
thus ending up in a landfill or incinerated.

In order to avoid mistakes and to actively 
contribute to the fight against pollution, we help 
you clarify in which recycling bin is what. So you 
have no more excuses when it comes to throwing 
away your packaging!

Nos últimos dois anos, o comércio online conheceu um 
crescimento sem precedentes, que se refletiu no aumento  

do número de embalagens para reciclar e na sua diversidade.  
Será que todos sabemos como e onde devem ser deitadas fora?

In the last two years, online commerce has experienced unprecedented growth, which has 
been reflected in the increase in the number and diversity of packaging for recycling. 

Do we all know how and where they should be thrown away?

1 https://www.dssmith.com/pt/recycling/sobre/centro-de-
comunicacao/2021/3/70-dos-europeus-estao-a-ficar-sem-espaco-nos-
seus-contentores-de-reciclagem
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a se não tiver muita gordura... caso contrário, terá de ir para o lixo indiferenciado / if it does not have too much fat... otherwise it will have to go to undifferentiated waste.  
b se for predominantemente de papel / if predominantly paper    c se for predominantemente de plástico / if predominantly plastic
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71% 
dos entrevistados concordam que é 
necessária mais informação sobre o que 
se pode ou não reciclar.
of interviewees agree that more information is 
needed on what can and cannot be recycled.

Ecoponto 
AMARELO 
YELLOW 
recycling bin

Lixo 
INDIFERENCIADO 
UNDIFFERENTIATED 
waste

Local próprio da empresa  
que comercializa as cápsulas 
Company-owned site that sells 
coffee capsules

Nos locais indicados nos 
equipamentos, na embalagem 
ou no manual de instruções 
In the places indicated on  
the equipment, packaging  
or instruction manual

46%
dos inquiridos pretendem usar mais 
embalagens em cartão ou produzidas à base 
de papel, em vez de embalagens em plástico, 
porque se reciclam mais facilmente.
of the interviewees want to use more 
cardboard or paper-based packaging instead 
of plastic packaging because it is easier 
to recycle.
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style

[CALENDÁRIO INAPA / INAPA CALENDAR] 

2022 – AS DOZE
MARAVILHAS DA INAPA

2022 INAPA’S TWELVE WONDERS

Na nona edição do Calendário Inapa foram escolhidas 
12 maravilhas do mundo para ilustrar os meses do ano. Mais uma 

vez, os artistas-estudantes ultrapassaram as expectativas.

In the ninth edition of the Inapa Calendar 12 wonders of the world were chosen to illustrate 
the months of the year and, once again, the student-artists exceeded expectations.



Dando continuidade ao que já se tornou uma 
tradição, a Inapa Portugal e Espanha volta a 
lançar o calendário para 2022 que contou com 
a participação centenas de alunos de 11 escolas 
de design.

Este ano, para levar a criatividade dos alunos mais 
além, os participantes foram convidados a ilustrar 
uma das 12 maravilhas do mundo previamente 
selecionadas. “Referem-se a monumentos e obras 
de arte em todo o Mundo, não só nos países onde 
a Inapa está presente.”, explica Maria Alti, Diretora 
de Marketing da Inapa Espanha e Portugal. Num 
briefing presencial dado pela Inapa Portugal, cada 
aluno foi informado da “maravilha” que teria de 
ilustrar, com o desafio extra de incluir a palavra 
Inapa na composição final. 

À semelhança da edição anterior, a capa também 
é um dos projetos vencedores.

Este calendário dará cor ao seu escritório ou à sua 
casa, através da criatividade que transmite em cada 
mês do ano!

Exigência aumenta
Todos os anos a Inapa tenta inovar no desafio 
lançado, seja pela utilização de diferentes papéis 
ou pela diversidade nas técnicas de impressão. 
Em 2021, o maior desafio foi a realização de cinco 
estampagens numa única folha e a impressão 
de uma cor direta sobre uma serigrafia branca. 

Continuing what has already become a tradition, 
Inapa Portugal and Spain launches again 
the calendar for 2022 that counted with the 
participation of hundreds of students from 11 design 
schools.

This year, to take the students’ creativity further, 
the participants were invited to illustrate one of the 
12 wonders of the world previously selected. “They 
refer to monuments and works of art around the 
World, not only in countries where Inapa is present,” 
explains Maria Alti, Marketing Director of Inapa 
Spain and Portugal. Each student was informed 
of the “wonder” that would have to illustrate, with 
an additional challenge of including the word Inapa 
in the final composition. 

As in the previous edition, the cover is also one 
of the winning designs.

This calendar will bring colour to your office 
or home, through the creativity it conveys 
in each month of the year!

Increasingly demanding
Every year Inapa tries to present a new challenge, 
either by using different papers or by varying 
printing techniques. In 2021, the biggest challenge 
was to make five hot stampings printing on a single 
sheet or print a direct colour on a white silkscreen. 

Ana Telo 
ESART
Obra: Os Moinhos de Kinderdijk
Work: Kinderdijk Windmills
setembro / september
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Cheios de entusiasmo, mas ao mesmo tempo 
receosos com a produção de um trabalho exigente, 
os alunos apresentaram propostas que, claramente, 
ultrapassaram todos os obstáculos. No total, foram 
analisados 450 projetos, um número que tem vindo 
a crescer, de ano para ano.

As maravilhas selecionadas são tão variadas que 
este calendário quase que pode ser visto como 
um roteiro de viagens para 2022: em fevereiro 
damos um salto a Berlim para conhecer o Portão 
de Brademburgo, em junho passamos pelo Palácio 
Nacional da Pena, em Sintra (Portugal) e em 
outubro estamos na China a visitar os Guerreiros 
de Terracota.

Vale a pena percorrer cada uma das folhas deste 
calendário!

Maria Alti tem a certeza de que este calendário vai 
ser um sucesso: “toda a gente adora, recebemos 
muitos e-mails de parabéns e houve até clientes 
que nos disseram que estariam dispostos a pagar 
para adquirir o calendário”.

Também já há tema para o próximo ano, mas ainda 
está no segredo dos deuses.

Filled with enthusiasm, but at the same time 
fearful of producing an exigent work, the students 
presented proposals that clearly overcame all 
barriers. A total of 450 projects were analysed, 
a number that has been growing from year to year.

The wonders selected are so diverse that we could 
almost consider this calendar as a kind of travel 
itinerary for 2022: in February, we go to Berlin to 
visit the Brademburg Gate, in June we visit the Pena 
National Palace, in Sintra (Portugal) and in October 
we’re in China to visit the Terracotta Warriors.

It’s worth going through every single page of this 
calendar!

Maria Alti is sure that this calendar will be a success: 
“everyone loves it, we receive many emails of 
congratulations and there were even clients who 
told us that they would be willing to pay to get the 
calendar”.

There’s already a theme for next year, but it’s still 
a secret of the gods.

MADALENA XAVIER 
ESAD.CR
Obra: Palácio da Pena
Work: Palace of Pena
junho / june

MUHAMMAD WAJAHAT 
ESDI
Obra: Guerreiros de Terracota
Work: Terracotta Army
outubro / october
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junho / june

MUHAMMAD WAJAHAT 
ESDI
Obra: Guerreiros de Terracota
Work: Terracotta Army
outubro / october

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

Na Arctic Paper, muitos dos nossos produtos são Cradle 
to Cradle Certified™. Esta é uma forma de garantir que 
estamos sempre a trabalhar de acordo com os ideais de 
um economia circular. Saiba mais em
arcticpaper.com/C2C
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