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Mudança  
de paradigma!
Push to Stop é o novo enfoque de 
futuro da Heidelberg para a produção 
gráfica	inteligente.	
Equipamentos modernos e proces-
sos inteligentes interligados em rede 
organizam e executam todos os tra-
balhos de impressão, de maneira 
completamente	 autónoma.	 Esta	 é	 a	
tecnologia inteligente que as impres-
soras Heidelberg de última geração 
encarnam o futuro do offset indus-
trial, abrindo portas a uma dimensão 
inédita	da	produção	gráfica:	a	impres-
são	autónoma.
A	 nova	 tecnologia	 baseada	 em	 flu-
xos	 de	 impressão	 Prinect	 workflow,	
que a Heidelberg enriqueceu com 
Push to Stop, converte-se num sis-
tema global ainda mais inteligente, 
que organiza, executa e visualiza 
autonomamente os passos da pro-
dução,	libertando	o	impressor.
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São	muitos	os	desafios	que	as	empresas	enfrentam	quando	têm	que	lidar	
com	os	limites	indefinidos	da	tecnologia	no	que	toca	ao	futuro	e	às	opções	
que	se	apresentam.	

A indústria gráfica vive de resultados

	 em	 competitividade	o	 offset,	 quer	
em	custos	de	produção	quer	em	qua-
lidade	e	produtividade.	

Neste	contexto,	 tem	especial	 signi-
ficado	 as	 alianças	 estratégicas	 que	
motivaram	 as	 empresas	 a	 coopera-
rem	entre	si	com	vista	à	partilha	de	
custos	de	desenvolvimento	de	novos	
produtos	 digitais,	 a	 captar	 conhe-
cimentos	 tácitos	 e	 tecnologia	 dos	
parceiros,	 acesso	 a	 recursos	 finan-
ceiros,	etc.	Daí,	o	crescente	número	
de	produtos	e	projectos	para	deter-
minados	 segmentos,	 apresentados	
na	última	Drupa.	Que	tanto	podem	
fazer	 prever	 um	 eventual	 sucesso,	
como	 uma	 simples	 afirmação	 futu-
rista	 de	 resultados	 efémeros.	 Um	
cenário	 de	 incertezas	 a	 que	 só	 o	
tempo	dará	ou	não	cobertura.

Um	facto	 real	verificado	no	decurso	
destas	 duas	 últimas	 décadas,	 foi	 a	
expansão	de	recursos	do	offset	com	
a	 introdução	de	 tecnologias	digitais	
no	processo,	permitindo	uma	multi-
plicidade	de	novas	incríveis	soluções	
obedecendo	à	lógica	de	exigência	e	
expansão	 do	 mercado,	 garantindo	
que	 a	 combinação	 óptima	 dos	 fac-
tores	 qualidade,	 produtividade	 e	
económico	sejam	assegurados.	Tudo	
isto,	na	minha	perspectiva,	a	marcar	
a	sua	posição	dominante	para	as	pró-
ximas	décadas.

Não	é	de	hoje	que	os	processos	gráfi-
cos	passam	por	mudanças.	Mudanças	
em	 todos	 os	 sectores	 relacionadas	
com	 tecnologias	 e	 processos	 estão	
sempre	a	acontecer.	Quaisquer	desa-
fios	 nesse	 sentido	 têm	 sempre	 um	
lado	 positivo,	 dependendo	 até	 que	
ponto	podem	revolucionar	a	rentabi-
lidade	de	uma	empresa.	

Ampliar	o	portfólio	de	soluções	grá-
ficas	voltadas	a	atender	um	mercado	
mais	 atento	 à	 qualidade	 e	 que	 não	
abre	mão	do	preço	competitivo,	 tor-
nou-se	 inevitável	 e	 prioritário	 num	
contexto	de	competitividade.	A	somar	
a	isto,	fazer	jus	à	eficiência	e	produti-
vidade	 deve	 ser	 também	motivação	
prioritária	 a	 marcar	 a	 receita-chave	
para	conduzir	 a	negócios	bem	suce-
didos	e	rentáveis.	No	entanto,	produ-
ção	eficiente	e	melhoria	contínua	são,	
para	alguns,	apenas	conceitos	abstra-
tos	que,	 todavia,	 escondem	por	 trás	
técnicas	 e	 processos	 que	 ajudam	 as	
empresas	no	que	diz	 respeito	a	pro-
dutividade	e	lucro.	

Em	 boa	 verdade,	 quantas	 gráficas	
nacionais	 podemos	 citar	 com	 um	
software	 de	 gestão	 que	 permita	
optimizar	 a	 produção	 em	 todas	 as	
suas	fases	–	pré-impressão,	impres-
são	e	acabamento	–	 tornando	pos-
sível	 que	 todo	 o	 fluxo	 de	 trabalho	
funcione	 conjuntamente,	 evitando	
erros	e	aumentando	a	produção?	

Augusto Monteiro
Presidente do Conselho  
de Administração

EDITORIAL

Dito	isto,	vale	a	pena	refle-
tir	 e	 questionar	 sobre	
que	 tecnologias	 digi-
tais,	 dadas	 a	 conhecer	

durante	 a	 Drupa,	 representam	
possibilidades	 reais	 e	 imediatas	
ou	 que	 tirando	 partido	 delas,	
terminem	 exercendo	 impactos	
consistentes	no	desenvolvimento	
da	economia	das	empresas,	mar-
cando	 o	 caminho	 do	 futuro	 da	
indústria	gráfica.	

No	 rasto	 do	 que	 tem	 acontecido	
nas	últimas	Drupas,	em	termos	de	
novidades	voltadas	para	a	impres-
são	 digital,	 em	 minha	 modesta	
opinião	tem-se	exagerado	quantos	
aos	efeitos	positivos	do	sistema.

O	 mercado	 concorrencial	 não	 é	
tudo.	 Estou	 falando,	 obviamente,	
das	 consequências	 perversas	 de	
impulsionar	vendas	de	tecnologias	
não	completamente	trabalhadas	e	
testadas,	 algumas	 ainda	 em	 fase	
de	 protótipos	 virtuais,	 sem	 mos-
trarem	 ao	 vivo	 a	 sua	 verdadeira	
valia.	 Sem	 qualquer	 surpresa,	
grande	parte	da	euforia	verificada	
na	 última	 Drupa	 será	 arrefecida	
pelos	limites	da	própria	tecnologia	
e	da	sua	ineficiência	económica.

Ao	 fim	 e	 ao	 cabo,	 a	 finalidade	
máxima	 de	 qualquer	 indústria	 é	
estar	 em	 condições	 de	 produzir	

com	 êxito	 e	 de	 forma	 rentável,	
ou	seja,	optimizar	a	relação	entre	
meios	utilizados	e	resultados	obti-
dos.	Uma	premissa	no	que	cons-
titui	 o	 principal	 fundamento	 do	
negócio.	

Visões	 futuristas?	 Possivelmente.	
Mas	 primeiro	 que	 passem	 do	
intangível	para	o	tangível.	

Foi	 nos	 anos	 noventa	 que	 teve	
início	uma	campanha	na	tentativa	
de	validar	o	processo	digital	como	
alternativa	 ao	 offset.	 Essa	 tenta-
tiva	ou	falhou	ou	foi	impedida	de	
obter	sucesso.	E	porquê?	Porque	
o	caminho	adoptado	desde	então	
pelos	 fabricantes	 de	 equipamen-
tos	de	offset,	com	novas	soluções	
simplificando	 e	 agilizando	 todos	
os	 passos	 do	 processo,	 assegu-
rou	à	indústria	gráfica	um	sentido	
de	 direcção	 e	 de	 segurança	 em	
relação	 ao	 presente	 e	 ao	 futuro,	
contrariamente	ao	sistema	digital,	
que	 nestes	 últimos	 quase	 trinta	
anos	 tem	 andado	 à	 procura	 da	
sua	própria	identidade.	A	história	
ainda	 relativamente	 curta	 da	 sua	
difusão	 convida	 à	 prudência	 na	
avaliação	 do	 seu	 desempenho	 e	
nas	conclusões	a	tirar	quanto	à	sua	
rendibilidade.

De	qualquer	forma,	qualquer	que	
seja	o	processo	digital	na	área	da	

impressão	 a	 conquistar	 sucesso,	
ele	 virá	 para	 somar	 ao	 leque	 de	
possibilidades	existentes,	na	 ten-
tativa	 de	 abichar	 uma	 fatia	 do	
mercado	e	não	para	desbancar	o	
offset	do	seu	bastião.

A	 indústria	 gráfica	 vive	 de	 resul-
tados.	 Por	 isso,	 não	 há	 porque	
esconder	 o	 jogo.	 Propaganda	 é,	
sem	dúvida,	uma	das	ferramentas	
do	marketing	utilizada	oferecendo	
ao	mercado	gráfico	soluções	mila-
grosas,	que	nem	sempre	atendem	
às	necessidades	reais	dos	clientes	
e	 do	 mercado.	 Os	 empresários,	
sempre	na	busca	de	soluções	que	
contribuam	para	gerar	maior	pro-
dutividade	e	competitividade	nos	
seus	 negócios,	 seduzidos	 pela	
acção	 de	 marketing	 de	 muitas	
empresas	 –	 na	maioria	dos	 casos	
apenas	propaganda	–	convencidos	
de	que	aquele	é	o	caminho	para	o	
sucesso,	por	vezes	dão	passos	em	
falso	 investindo	em	tecnologias	e	
soluções	que	não	geram	lucros.	

É	 verdade	 que	 a	 gradual	 aceita-
ção	 da	 tecnologia	 digital	 afec-
tou	o	rácio	de	trabalho	em	offset	
de	 pequeno	 formato	 e	 tiragens	
reduzidas,	tendo	feito	progressos	
nesse	segmento	de	formato,	sem	
contudo	 se	 verificar	 uma	 acele-
ração	 do	 processo	 para	 tiragens	
superiores,	capaz	de	desbancar	  

“A indústria gráfica vive 
de resultados. Por isso, 

não há porque esconder 
o jogo. Propaganda 
é, sem dúvida, uma 
das ferramentas do 
marketing utilizada 

oferecendo ao mercado 
gráfico soluções 

milagrosas, que nem 
sempre atendem às 

necessidades reais dos 
clientes e do mercado.”
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Para	quem	trabalha	com	produtos	que	esta-
vam	 exactamente	 no	 foco	 do	 evento,	 a	 
Portugal	 Print	 nos	 três	 dias	 que	 durou	 o	
evento,	mostrou	 a	 evolução	 e	 a	 tendência	

do	 segmento	digital,	 com	 inumeráveis	 possibilida-
des	a	serem	exploradas.	

Em	 realidade,	nos	últimos	anos	a	evolução	 tecno-
lógica	digital	 foi	muito	 significativa:	 soluções	mais	
rápidas,	 confiáveis	 e	 produtivas,	 com	qualidade	 e	
definição	 superiores,	 gerando	 novos	 negócios	 em	
nichos	de	mercado	diferenciados.	

Neste	 segmento,	 Heidelberg	 Versafire	 CV,	 que	
se	destaca	pela	diversidade	de	soluções	que	ofe-
rece,	 atraiu	 a	 atenção	 dos	 profissionais	 gráficos.	
A	 extrema	 facilidade	 operacional,	 flexibilidade	 e	
alta	resolução	de	imagem	deixou	uma	visão	clara	

da	 impressão	 digital	 no	 pequeno	 formato,	 tor-
nando	 possível	 executar	 trabalhos	 de	 impressão	
urgentes	 com	 qualidade	 offset,	 utilizando	 uma	
vasta	gama	de	suportes.

Numa	configuração	de	cinco	cores,	a	cor	impressora	
adicional	pode	ser	para	aplicação	de	branco	opaco	
ou	verniz	brilhante	em	toda	a	superfície	da	folha	ou	
em	determinadas	zonas.	Podendo,	também,	impri-
mir	 branco	 ou	 verniz	 numa	 só	 passagem	 sobre	 o	
papel	siliconado,	lâminas	plásticas	ou	materiais	de	
superfícies	 estruturadas,	 seja	por	 separado	ou	em	
combinação	com	as	tintas	CMYK.

Além	disso,	oferece	ainda	uma	nova	cor	adicional:	
amarelo	néon.	Este	toner	brilha	sob	a	luz	UV,	o	que	
permite	 atrair	 ainda	 mais	 a	 atenção	 e	 adicionar	
toques	inesperados	a	aplicações	impressas. 

PORTUGAL PRINT 2017
Um olhar digital pela impressão de pequeno formato, têxtil e banda larga.

Pode	dizer-se	que	a	4.ª	edição	da	Portugal	Print	teve	densidade	e	profundidade.	
Movimentou	cerca	de	10.000	pessoas	e	a	tecnologia	digital	esteve	em	todos	
os	cantos	da	feira,	dando	resposta	aos	vários	nichos	de	mercado:	impressão	de	
pequenas	tiragens,	têxtil	e	grande	formato	ou	banda	larga.	
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O s	resultados	são	impressionantes.	Um	aumento	exponencial	 de	 20%	 nos	 níveis	 de	 produti-
vidade	 foi	 relatado	 durante	 testes	 feitos	 em	
ambiente	real	com	a	nova	geração	Heidelberg	

Speedmaster	XL	106,	onde	a	nova	filosofia	Push to Stop	já	
foi	 implementada.	 Para	 as	 empresas	 de	 escala	 industrial,	
que	lutam	por	cada	segundo	de	tempo	de	preparação	que	
reduzem,	e	por	cada	folha	boa	a	mais	que	conseguem	pro-
duzir,	isto	significa	um	aumento	de	produção	enormíssimo.	
De	acordo	com	Rainer	Wolf,	Gestor	de	Produtos	Sheetfed	
da	Heidelberg,	 isto	é	apenas	o	começo.	“O	Push to Stop 
anuncia	uma	nova	era	na	produção	impressa:	a	transforma-
ção	das	tradicionais	empresas	gráficas	em	empresas	gráfi-
cas	inteligentes,	com	processos	de	produção	digitais,	inte-
grados	em	rede	e	automatizados”,	diz	Wolf.	“Como	pionei-
ros	da	digitalização	da	nossa	 indústria,	estamos	sistemati-
camente	a	 impulsionar	este	desenvolvimento	e,	portanto,	
daremos	aos	nossos	clientes	a	oportunidade	de	duplicar	a	
sua	produtividade	líquida	nos	próximos	anos”.

Novo paradigma para dobrar produtividade
100	por	cento	de	produtividade	–	como	é	que	isto	funciona?	
Hoje	em	dia	já	é	difícil	as	gráficas	manterem	o	nível	de	pro-
dutividade	existente,	uma	vez	que	as	tiragens	são	cada	vez	
mais	curtas	e	as	mudanças	de	trabalho	mais	frequentes.
O Push to Stop	foi	projetado	especialmente	para	estas	situa-
ções.	Eficácia	na	produção	é	uma	questão	sensível	em	mui-
tas	empresas.	Este	facto	foi	revelado	numa	recente	pesquisa	
de	mercado	realizada	pela	Heidelberg.	A	pesquisa	mostrou	
que	 muitas	 empresas	 estão	 ainda	 longe	 de	 explorar	 a   

A NOVA ERA DA 
IMPRESSÃO AUTOMATIZADA

Processos de produção que se controlam	e	executam	automaticamente,	
operadores	que	só	precisam	intervir	quando	necessário	ou	nunca:	a	filosofia	
Push to Stop	da	Heidelberg	repensa	os	fluxos	de	trabalho	nas	gráficas	e	tem	
o	potencial	de	aumentar	a	produtividade	líquida	para	um	nível	anteriormente	
desconhecido.

#SmartPrintShop
#SmartPrintShop
#SmartPrintShop

Push to Stop é o nosso enfoque de futuro para a produção 
gráfica inteligente. Máquinas e processos inteligentes 
interligados em rede que organizam e executam todos os 
trabalhos de impressão, de maneira completamente autónoma. 
O operador só deve intervir em caso necessário. Assim ganha
tempo para concentrar-se nas coisas verdadeiramente 
importantes. Simply Smart.

#SmartPrintShop
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O	conceito	Push to Stop	é	único,	por	isso	
é	o	principal	condutor	da	Heidelberg	em	

termos	de	estratégia	de	negócio.	Em	termos	de	tecnolo-
gia,	o	Hycolor	Multidrive	é	um	dos	meus	favoritos,	porque	
permite	 executar	 múltiplos	 processos	 simultaneamente,	
tornando-os	muito	mais	 rápidos,	especialmente	quando	
se	 trata	 de	 processos	 complexos	 de	 preparação.	 Por	
exemplo,	o	Hycolor	Multidrive	reduziu	para	apenas	dois	
minutos	 e	meio	 o	 tempo	 necessário	 para	 lavar	 cauchú,	
cilindro	de	impressão	e	os	rolos	de	tinta.

Mas	 o	 maior	 destaque	 é,	 sem	 sombra	 de	 dúvidas,	 o	
Intellistart	2,	o	 software	que	permite	o	Push to Stop na 

máquina	 de	 impressão.	 Pela	 primeira	 vez,	 vários	 traba-
lhos	podem	ser	preparados	enquanto	a	produção	ainda	
está	em	andamento.	Além	disso,	os	processos	iniciam-se	
automaticamente	nas	mudanças	de	 trabalho	–	e	depois	
arrancam	por	conta	própria.	O	Intellistart	2	organiza	tudo	
isto	automaticamente	enquanto	a	máquina	de	impressão	
mostra	no	Wallscreen	XL	uma	linha	do	tempo	com	os	pro-
cessos	que	estão	exactamente	em	andamento,	informa	as	
acções	que	devem	ser	realizadas	manualmente	e	quanto	
tempo	 leva	a	produção	a	começar.	Visto	desta	 forma,	o	
Intellistart	2	é	o	produto	certo	no	momento	certo,	o	pri-
meiro	passo	para	a	era	Push to Stop.

 capacidade	máxima	das	suas	máquinas	e	
a	média	das	que	conseguem	eficiência	geral	
dos	seus	equipamentos	é	de	apenas	25%!

Este	 resultado	 ilustra	 o	 dilema	 que	 mui-
tas	 gráficas	 encontram.	 Embora	 as	máqui-
nas	de	 impressão	 se	 tenham	 tornado	mais	
e	 mais	 rápidas	 graças	 à	 automatização,	 a	
velocidade	de	produção	ainda	depende	do	
desempenho	dos	operadores,	pois	são	eles	
que	 têm	 de	 accionar	 activamente	 os	 pas-
sos	 individuais	 da	 produção.	 Ao	 processar	
dez	 trabalhos	 por	 hora	 numa	 máquina	 de	
impressão,	os	operadores	estão	a	trabalhar	
já	 no	 seu	 limite	 em	 termos	 de	 sobrecarga	
e	 velocidade	 de	 trabalho.	 “Repensamos	
todo	 o	 processo	 de	 produção	 fazendo	 a	
pergunta:	 como	 é	 que	 podemos	 reduzir	 o	
trabalho	 físico	dos	 operadores	de	modo	 a	
que	estes	possam	ter	tempo	para	certificar- 
-se	de	que	a	máquina	 trabalha	em	 todo	o	
seu	 potencial?”,	 explica	 Wolf.	 A	 resposta	
é	utilizar	as	tecnologias	digitais	de	modo	a	
tornar	a	operacionalidade	mais	inteligente	e	
simplificar	o	processo.	No	futuro,	a	máquina	
organizará	 e	 iniciará	 os	 processos	 sozinha	
e	 completará	 os	 trabalhos	 de	 impressão	
automaticamente.	O	operador	 terá,	 então,	
menos	 tarefas	 manuais	 a	 desempenhar	 e	
poderá	 concentrar-se	 completamente	 na	
monitorização	do	processo.

Contudo,	a	automatização	de	máquinas	indi-
viduais	 ou	 em	 etapas	 de	 produção	 não	 é	
suficiente	 para	 aumentar	 significativamente	
a	 produtividade	 de	 todos	 os	 processos	 de	
uma	gráfica.	Ou	seja,	o	foco	está	na	automa-
tização	inteligente	e	na	interligação	de	todos	
os	processos,	incluindo	a	área	administrativa.	
Isto	aplica-se	não	apenas	aos	componentes	
de	 automatização	 e	 software,	mas	 também	
a	 todo	o	 ambiente.	Começa	 com	a	 análise	
e	 avaliação	 dos	 processos,	 depois	 a	 selec-
ção	 de	 consumíveis	 individualmente	 coor-
denados	 e	 conceitos	 de	 disponibilidade,	
estendendo-se	à	comunicação	com	clientes	
e	fornecedores,	bem	como	com	a	logística	–	
procurando	sempre	pontos	fulcrais	e	fazendo	
a	pergunta	“São	necessários?”.

Impressão controlada  
e automatizada
O	 elemento	 básico	 dos	 processos	 inte-
ligentes	 e	 organizados	 numa	 gráfica	 é	 o	
fluxo	de	trabalho	Prinect.	O	workflow	que	a	
Heidelberg	enriqueceu	com	Push to Stop.	
Ele	 garante	 que	 todos	 os	 componentes	
envolvidos	na	cadeia	de	produção	comuni-
cam	entre	si,	através	da	rede	criada	para	o	
efeito.	O	Prinect	workflow	também	fornece	
informações	para	que	todos	os	componen-
tes	saibam	o	que	precisam	fazer,	tornando	
o	fluxo	de	trabalho	da	produção	o	mais	efi-
ciente	possível.

Por	 exemplo,	 os	 sistemas	 de	 assistência	
leem	os	dados	do	fluxo	de	 trabalho,	orga-
nizam	 e	 concluem	 os	 trabalhos,	 de	 forma	
independente,	minimizando	 as	 funções	 do	
operador.	 Isto	 aplica-se,	 em	 particular,	 ao	
Intellistart	2.	O	software	patenteado	da	nova	
estação	de	controlo	da	máquina,	o	Prinect	
Press	 Center	 XL2,	 identifica	 a	 sequência	
ideal	 para	 fazer	 as	mudanças	 de	 trabalho.	
Da	mesma	forma	que	um	sistema	de	nave-
gação	de	um	carro,	este	software	mostra	ao	
operador	o	caminho	mais	rápido	para	obter	
uma	folha	OK	até	à	próxima.	O	Intellistart	2	 
inicia	 todas	 as	 operações	 de	 preparação	
e	 informa	 o	 operador	 quais	 e	 quando	 são	
necessárias	 atividades	 manuais.	 Com	 tra-
balhos	 standardizados,	 a	 impressão	 total-
mente	 autónoma	é,	mesmo,	possível.	Não	
só	 todos	 os	 processos	 de	 preparação	 são	
completamente	automáticos	como	também	
a	 produção	 é	 iniciada	 automaticamente.	 
O	software	“Quality	Assist”	compara	o	valor	
da	 cor	 real	 com	o	 valor	da	 cor	pretendida	
para	determinar	quando	os	parâmetros	de	
qualidade	 definidos	 são	 alcançados,	 ini-
ciando	 a	 produção	 de	 folhas	 boas	 –	 sem	
qualquer	intervenção	do	operador.

O	Press	Center	XL	2,	equipado	com	inúme-
ras	funções	operacionais	inovadoras,	facilita	
altamente	 a	 cooperação	 produtiva	 entre	 o	
operador	e	a	máquina.	Por	exemplo,	graças	
ao	novo	Wallscreen	XL,	o	operador	mantém	
o	controlo	total	do	fluxo	de	trabalho	da	pro-
dução,	mesmo	com	mudanças	de	trabalho	   

RAINER WOLF// RESPONSÁVEL PELA GESTÃO 
DE PRODUTOS SHEETFED NA HEIDELBERG
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 frequentes.	O	sistema	de	assistência	“Intelliguide”	
utiliza	 barras	 de	 status	 para	 fornecer	 ao	 operador	
informações	em	tempo	real,	 sobre	quais	os	proces-
sos	de	preparação	que	estão	a	ser	realizados,	quanto	
tempo	demoram	e	quando	é	que	ele	precisa	intervir,	
por	exemplo,	para	mudar	a	 tinta.	Na	 lista	de	traba-
lhos,	ele	pode	alterar	a	sequência	de	trabalhos	arras-
tando	e	soltando	−	10,	20	ou	30	trabalhos	podem	ser	
preparados	e	concluídos	de	forma	autónoma.

O futuro industrial da impressão offset
A	empresa	de	 impressão	 industrial	Aumüller	Druck,	
em	Regensburg,	já	utiliza	uma	Speedmaster	XL	106,	
de	 última	 geração,	 a	 oito	 cores	 com	 retroverso	 na	
sua	produção.	Como	resultado	das	melhorias	de	pro-
dutividade	alcançadas,	esta	empresa	encomendou	já	

mais	duas	máquinas,	que	serão	instaladas	em	2017.	
“Devido	aos	processos	 simultâneos	de	preparação	
e	 lavagem,	estamos	prontos	para	 iniciar	um	 traba-
lho	quatro	por	quatro	em	menos	de	três	minutos”,	
confirmaram	os	dois	proprietários,	Christian	e	Stefan	
Aumüller.	 “A	máquina	 é	 tão	 fácil	 de	 operar	 e	 tão	
auto-elucidativa	como	um	smartphone.	Mas	o	que	é	
particularmente	engenhoso	é	que	a	máquina	sugere	
qual	a	melhor	maneira	–	o	operador	só	tem	que	con-
firmar	e	seguir	o	piloto	automático.	E	só	precisará	de	
intervir	novamente	quando	todos	os	trabalhos	esti-
verem	concluídos“,	explica	Volker	Dollinger,	Gestor	
de	Operações	da	Aumüller	Druck.	Os	operadores	só	
têm	que	verificar,	monitorizar	e	 fornecer	as	chapas	
de	impressão	para	o	trabalho	seguinte,	permitindo- 
-lhes	manter	um	olho	no	Prinect	Press	Center	XL	2.	
“A	máquina	define	o	ciclo	de	trabalho	ao	processar,	  

	quase	automaticamente,	os	trabalhos	prontos	para	produção“,	
conclui	Volker	Dollinger.
O	 exemplo	 da	 Aumüller	 mostra	 a	 intensidade	 com	 que	 a	 
Heidelberg	está	a	traçar	o	novo	caminho	para	impressão	offset	
com	a	tecnologia	Push to Stop.	O	objectivo	é	a	escala	industrial	
e	a	produção	autónoma,	tendo	por	base	processos	altamente	
automatizados	e	em	rede,	suportados	por	consultoria	e	serviço	
de	alta	qualidade,	de	modo	a	optimizar	processos	e	disponibili-
dade	de	máquina,	assim	como	a	utilização	de	consumíveis	con-
cebidos	para	maximizar	todo	o	processo	produtivo.	“É	a	intera-
ção	de	todos	os	componentes	que	cria	o	potencial	necessário	
para	melhorar	o	desempenho	geral.	 Só	assim	conseguiremos	
ter	 a	oportunidade	de	um	 futuro	 rentável”,	diz	Wolf.	 “Com	a	
tecnologia	Push to Stop,	a	Heidelberg	está	a	demonstrar	como	
esse	objetivo	pode	ser	alcançado:	a	digitalização	e	automatiza-
ção	extensiva	de	todo	o	processo	produtivo	–	a	interface	ami-
gável	entre	homem	e	máquina”. 

Christian	e	Stefan	
Aumüller,	os	dois	

proprietários	da	empresa	
Aumüller	Druck	em	

Regensburg-Alemanha. Aspectos	da	área	da	impressão,	com	a	Speedmaster					XL	106	em	primeiro	plano.	

12 | | 13



O mundo da cor
Multicolor

A tecnologia Multicolor da Heidelberg	permite	atingir	até	95%	do	espectro	
de	cores	Pantone®,	com	a	utilização	de	cores	de	processo	CMYK	Multicolor,	
mais	o	laranja,	o	verde	e	o	violeta.		Cores	Pantone,	complexas	e	caras	que	
são	impressas	separadamente	são,	portanto,	coisa	do	passado.

As	cores	 spot	 são	caras.	Este	velho	ditado	não	se	
aplica	apenas	a	clientes,	mas	antes	de	tudo	às	gráfi-
cas.	Após	cada	trabalho,	primeiro	a	tinta	tem	de	ser	
removida	com	uma	espátula,	em	seguida,	as	unida-
des	de	tintagem	precisam	de	ser	lavadas	e	recarre-
gadas.	Mas	porque	é	que	os	gráficos	devem	perder	
tempo	com	cores	especiais	se	as	cores	do	processo	
Multicolor	 também	 produzem	 o	 resultado	 dese-
jado?	Esta	questão	é	ainda	mais	relevante	quando	
se	utilizam	sistemas	de	impressão	digital	e	Anicolor.

A	 tecnologia	Multicolor	da	Heidelberg	 cobre	95%	
do	 espectro	 de	 cores	 Pantone®	 com	 as	 cores	 de	
processo	convencionais	CMYK	e	as	 três	cores	adi-
cionais	 laranja,	 verde	e	violeta	–	e	 fá-lo	na	perfei-
ção.	A	distribuição	de	 cores	 spot	 impressas	 sepa-
radamente	 e	 a	mistura,	 efectuada	 através	 de	 sof-
tware,	dos	tons	de	cor	desejados	abre	um	enorme	
potencial	de	economia,	particularmente	na	impres-
são	de	embalagens.	Além	disso,	o	software	Prinect	
Multicolor	 também	 pode	 ser	 combinado	 com	 flu-
xos	de	trabalho	Heidelberg	e	fluxos	de	trabalho	de	
embalagens	de	outros	fabricantes.

Este	 software	 converte	 todos	 os	 tons	 de	 cor	 spot	
de	uma	folha	de	impressão	que	estão	contidos	no	
PDF	em	cores	do	processo	Multicolor.	O	utilizador	
consegue,	 então,	 obter	 uma	 visualização,	 fazendo	
uma	comparação	visual	das	cores	originais	com	as	
cores	do	processo	Multicolor,	 assim	como	os	des-
vios	 de	 cor	 esperados	 em	Delta	 E.	 Com	 o	 toque	
de	 um	 botão,	 o	 software	 converte	 todas	 as	 cores	
especiais	 do	 PDF	 para	 o	 processo	 de	 cores	 defi-
nido	pelo	Multicolor.	No	fluxo	de	 trabalho	Prinect	
Prepress,	isto	também	pode	ser	realizado	de	forma	
totalmente	automática	e	sem	intervenção	manual.

A	 tecnologia	 Multicolor	 da	 Heidelberg	 oferece	
máximo	potencial	de	poupança	e	qualidade	excep-
cional.	

As principais características em 15 segundos
•		Solução	tudo-em-um	que	cobre	até	95%	do	
espectro	de	cores	Pantone®	com	as	sete	cores	de	
processo	Multicolor:	CMYK,	laranja,	verde	e	violeta

•		Ferramenta	de	software	que	incorpora	a	exclusiva	
experiência	em	cor	da	Heidelberg

•		Adequado	para	impressão	offset	e	digital	e	
tecnologia	Anicolor

•		Menos	desperdício,	produção	mais	curta	e	tempos	
de	entrega	mais	rápidos

•		Serviço	PCM	(Print	Color	Management)	–	
transferência	de	know-how	e	fiabilidade	do	processo	
na	separação	Multicolor,	garantindo	uma	qualidade	
de	impressão	ideal	que	pode	ser	reproduzida	a	
qualquer	momento.
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... e imprimiram felizes 
para sempre.
Será que o digital só consegue imprimir	 folhas	planas?	
Será	que	o	offset	é	a	melhor	opção	para	tiragens	grandes?	
Muitos	mitos	cresceram	em	torno	da	impressão	digital.	No	
entanto,	a	Versafire	da	Heidelberg	é	muito	real	e	deixa	inú-
meros	contos	de	fadas	parecer	histórias	verdadeiras.

Muitos	contos	de	fadas	começam	com	as	palavras:	“Era	uma	
vez.”	Mas	não	é	apenas	de	rãs	e	grandes	lobos	maus	que	
falam	os	reinos	da	imaginação	–	a	 impressão	digital	tam-
bém	abunda	em	histórias	a	que	nem	sempre	se	deve	dar	

crédito.	Um	dos	mitos	diz	que	o	tamanho	das	tiragens	é	o	único	factor	
decisor	para	escolher	entre	impressão	offset	ou	digital.

No	entanto,	a	questão-chave	deve	ser:	o	que	é	que	o	cliente	quer?	Cada	
vez	mais,	a	resposta	é	flexibilidade,	e	isso	é	oferecido,	em	muitos	casos,	
pela	 impressão	digital.	No	entanto,	combinar	digital	com	offset	 tam-
bém	pode	ser	uma	alternativa	gratificante.	A	Heidelberg	Versafire	é	  

Versafire CP/CV/CM
	ideal	para	aproveitar	o	melhor	dos	dois	mundos,	uma	vez	que	garante	
uma	entrada	no	mundo	digital	simples	e	rica	em	potencial.

Uma	característica	especial	do	sistema	de	 impressão	digital	Versafire	
CV	é	a	flexibilidade	em	termos	de	cor	e	formato.	A	configuração	de	seis	
cores,	única	nesta	classe	de	máquinas	de	 impressão,	é	um	excelente	
exemplo	disto.	O	branco	opaco,	verniz	brilho	ou	amarelo	néon	podem	
ser	aplicados	na	totalidade	da	área	de	impressão	ou	localizado.	As	alte-
rações	podem,	mesmo,	ser	feitas	dentro	de	um	trabalho	de	impressão,	
dando	assim	aos	utilizadores	liberdade	criativa,	assim	como,	novas	pos-
sibilidades.	Por	exemplo,	papel	siliconizado,	plastificado	ou	materiais	
texturizados	podem	ser	impressos	com	branco,	apenas	com	verniz	ou	
verniz	em	combinação	com	CMYK,	numa	única	passagem.

A	Versafire	CP	também	possui	uma	velocidade	de	impressão	impres-
sionante,	imprime	até	130	páginas	A4	por	minuto	em	linha,	tornando	
possível	 executar,	 rapidamente,	 trabalhos	 de	 impressão	 urgentes	
assim	como	produtos	personalizados.	Dependendo	da	configuração,	
a	Versafire	empilha,	perfura,	dobra	livros	inteiros	ou	folhetos	com	até	
200	páginas,	numa	única	passagem,	tudo	até	ao	produto	finalizado.

No	entanto,	o	herói	secreto	desta	história	é	o	Prinect	Digital	Front	End.	
O	Prinect	–	interface	do	utilizador	padronizado	–	pode	ser	utilizado	para	
preparar	trabalhos	para	impressão	offset	e,	em	apenas	alguns	segun-
dos,	para	impressão	digital.	Mesmo	formulários	misturados	podem	ser	
facilmente	produzidos.	Este	 interface	 simples,	permite	uma	visualiza-
ção,	ao	vivo,	 inigualável.	E	se	os	seus	sonhos	ainda	não	se	tornaram	
realidade,	talvez,	afinal,	precise	de	encontrar	uma	boa	fada. 

a r t e s  g r á f i c a s

DILAZOartes graficas, sa
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C riada	 há	 111	 anos,	 a	
POLAR	 soube	 acom-
panhar	a	evolução	tec-
nológica	 que	 os	 mer-

cados	 impunham	e,	de	um	 for-
necedor	 regional,	 transformou- 
-se	no	maior	 fornecedor	global	
no	sector	do	corte	linear	e	corte	 
de	 punção.	 Diversas	 soluções	
inovadoras	têm	contribuído	para	
o	 sucesso	 deste	 negócio	 fami-
liar.	 Hoje,	 a	 POLAR	 tornou-se	
sinónimo	 mundial	 de	 máqui-
nas	 de	 corte	 duráveis,	 precisas	
e	modernas.	A	 sua	 vasta	gama	
de	 produtos	 abrange	 desde	
máquinas	 de	 corte	 ultra-rápi-
das	 até	 componentes	 e	 siste-
mas	que	permitem	optimizar	os	
processos	 do	 corte	 linear	 e	 de	
punção.	Inclui,	ainda,	o	sistema	
PACE	 –	 um	 software	 de	 rede	
que	 interliga	 os	 equipamentos	
e	 o	 sistema	 de	 transporte	 do	

papel	 por	 pinças,	 optimizando	
os	 processos.	 Recentemente,	
a	 POLAR	 incluiu	 na	 sua	 gama	
de	 produtos	 o	 “Corte	Digital”,	
que,	através	da	tecnologia	laser,	
possibilita	 inúmeras	 opções	 de	
corte	e	acabamento.
Para	 a	 Grafopel	 constitui	 uma	
honra	 e	 um	 privilégio	 ser	 sua	
representante	 exclusiva	 para	
Portugal,	 Angola,	 Cabo	 Verde	
e	 Guiné	 Bissau,	 numa	 rela-
ção	 de	 décadas	 com	 a	 família	
Mohr,	levada	com	satisfação	por	
ambas	as	partes.

Um pouco de história
Fundada	em	1906,	a	Polar	é	uma	
empresa	 familiar	 que	 começou	
fornecendo	 máquinas	 para	 a	
indústria	 madeireira.	 Em	 1945,	
a	 empresa	 passou	 a	 desenvol-
ver	e	produzir	guilhotinas	para	a	
indústria	 gráfica	 e,	 quatro	 anos	

mais	tarde,	deu	início	a	uma	par-
ceria	mundial	com	a	Heidelberg,	
que	perdura	até	hoje.	
Considerada	 percursora	 no	
desenvolvimento	 de	 tecnolo-
gias	 de	 corte	 e	 líder	 no	 mer-
cado	mundial,	a	Polar	tem	mais	
de	200.000	equipamentos	ven-
didos	em	mais	de	170	países.	
Lançada	 na	 Drupa	 de	 2016,	 a	
linha	 de	 guilhotinas	 modelo	 N	
representa	 a	 11.ª	 geração	 de	
guilhotinas	 desenvolvidas	 pela	
Polar.	
Todos	os	modelos	desta	 linha	
podem	 ser	 integrados	 no	 sis-
tema	 de	 gestão	 Prinect	 da	 
Heidelberg,	que	possibilita	fazer	
um	 controlo	 online	 da	 produ-
ção,	com	pré-programação	fora	
da	 máquina,	 interligando	 os	
equipamentos	 desde	 a	 pré-im-
pressão	até	ao	acabamento.	

POLAR MOHR celebra 111 anos

Em 2017, a POLAR celebra um aniversário	muito	especial:	111	anos.	 
É	uma	história	de	sucesso,	que	a	Polar	Mohr,	com	muito	orgulho,	
deseja	agradecer	aos	seus	clientes,	a	preferência	que	estes	têm	tido	
aquando	da	aquisição	de	novos	equipamentos	para	as	suas	empresas.	
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Impressão digital inicia-se com êxito 
no crescente mercado do rótulo

A Heidelberg	iniciou	a	produção	da	máquina	
de	 impressão	 digital,	 a	 jacto	 de	 tinta,	
Labelfire,	em	Wiesloch-Walldorf.	No	futuro,	
todo	 o	 portfólio	 de	 impressão	 digital	 da	

Gallus	também	será	fabricado	ali.	A	unidade	base	da	
nova	máquina	de	 impressão	é	produzida	pela	sub-
sidiária	suíça	Gallus	na	sua	fábrica	alemã	localizada	
em	Langgöns.	O	sistema	está	projectado	para	aten-
der	a	 crescente	procura	no	 segmento	de	mercado	
de	produção	de	 rótulos,	 com	eficiência	de	 custos,	
para	tiragens	médias	a	pequenas.
“Os	requisitos	relacionados	com	a	qualidade,	flexibi-
lidade	e	 velocidade	estão	 a	 ficar	 cada	 vez	mais	 exi-
gentes	 na	 produção	 de	 rótulos”,	 diz	 Stephan	 Plenz,	
membro	do	Conselho	de	Administração	 responsável	
pelos	 equipamentos	 da	 Heidelberg.	 “Com	 o	 Gallus	
Labelfire,	estamos	a	conduzir,	no	crescente	mercado	
dos	 rótulos,	 os	 nossos	 clientes	 para	 o	 futuro	digital.	 
O	interesse	que	tem	havido	por	parte	dos	clientes	con-
firma	que	adoptamos	a	abordagem	certa“,	acrescenta.

As unidades de impressão digital mudam segmento 
em crescimento
O	novo	sistema	de	impressão	digital	Gallus	Labelfire	
340	foi	concebido	para	o	mercado	dos	rótulos	auto- 

adesivos.	O	volume	de	impressão	global	desses	rótu-
los	está	a	crescer	cerca	de	4%	ao	ano.	Embora	cerca	
de	5%	desse	volume	seja	impresso	digitalmente,	este	
número	está	a	subir	rapidamente,	com	taxas	de	cres-
cimento	até	dois	dígitos.	De	facto,	a	impressão	digi-
tal	está	a	impulsionar	mudanças	neste	segmento	de	
mercado,	altamente	promissor.	Prevê-se	que,	a	médio	
prazo,	metade	das	máquinas	de	impressão	vendidas	
neste	sector	seja	digital.	Ao	lançar	esta	nova	tecno-
logia,	 a	Heidelberg	 e	 a	Gallus	 estão	 activamente	 a	
proporcionar	 uma	mudança	 nos	modelos	 de	 negó-
cios	usados	neste	segmento,	oferecendo	aos	gráficos	
uma	solução	versátil	e	económica.
Todo	o	portfólio	de	 impressão	digital,	 incluindo	os	
sistemas	 offset	 da	 Heidelberg,	 pode	 ser	 integrado	
no	 fluxo	 de	 trabalho	 geral	 de	 uma	 gráfica	 através	
do	 Prinect	 Digital	 Frontend	 (DFE).	 Aplicativos	 de	
Web-to-Print	 e	modelos	de	negócio	de	publicação	
multicanal	 também	são	suportados.	Desta	 forma,	a	
Heidelberg	está	a	tornar	realidade	as	gráficas	inteli-
gentes,	ao	permitir	que	os	utilizadores	automatizem	
em	grande	medida	os	processo	de	impressão	offset	
e	 digital,	 controlando-os	 de	 forma	 padronizada	 e	
transparente.	O	 objectivo	 a	médio	 prazo	 é	 que	 as	
gráficas	digitais	representem	cerca	de	10%	das	ven-
das	do	Grupo	Heidelberg.	

Labelfire 340
Aumente a sua produtividade  
através da integração optimizada

O mercado do rótulo é um dos segmentos com maior crescimento 
na	indústria	gráfica.	O	crescimento	dinâmico	de	procura	de	rótulos	
autocolantes	impressos	digitalmente	continua	inabalável.
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A Grafopel foi distinguida com este prémio pela segunda vez 
(a primeira foi em 2014).	Distinção	a	acrescentar	a	muitas	outras	
concedidas	em	anos	transactos:	TOP	EXPORT,	Empresa	Aplauso,	
PME	Líder,	PME	Excelência,	Award	Excellence,	etc..

Grafopel 
PME Excelência 2016

Este	prémio	chega	à	22.ª	edição	como	 instru-
mento	motivador	e	de	estimulo	às	pequenas	
e	 médias	 empresas	 nacionais,	 cumprindo	 o	
objectivo	pelo	qual	foi	criado,	em	1994,	pela	

revista	Exame.	

Ao	longo	das	suas	sucessivas	edições,	o	prémio	tem	
contribuído	 como	 um	 elemento	 catalisador,	 que	
demonstra	a	cada	edição	que	a	Excelência	não	é	uma	
virtude	isolada	no	contexto	das	empresas.	

A	despeito	dos	desafios	que	estas	têm	de	vencer	no	
dia-a-dia,	é	necessário	continuar	a	desenvolver	uma	
cultura	de	qualidade	para	que	se	possam	afirmar	no	
nosso	universo	empresarial.

A revista EXAME distingue há 22 anos a excelên-
cia entre as pequenas e médias empresas (PME).  
O	‘ranking’	anual	conta	com	as	parcerias	da	Informa	

D&B,	 que	 procede	 à	 compilação	 das	 contas	 das	
1.000	empresas,	e	da	Deloitte,	que	audita	e	valida	a	
inserção	dos	dados	e	os	cálculos	das	Melhores	PME.

A	 cerimónia	 de	 entrega	 dos	 prémios	 atribuídos	
teve	lugar	no	Salão	Nobre	da	CGD,	com	a	presença	
dos	premiados	nos	diversos	 setores	de	atividade.	
A	 Grafopel	 foi	 distinguida	 com	 este	 prémio	 pela	
segunda	vez	(a	primeira	já	foi	em	2014).	Distinção	
a	acrescentar	a	muitas	outras	concedidas	em	anos	
transactos:	 TOP	 EXPORT,	 Empresa	 Aplauso,	 PME	
Líder,	PME	Excelência,	Award	Excellence,	etc..

É	com	grande	satisfação	que	gostaríamos	de	dividir	
estes	 prémios	 com	 os	 nossos	 clientes	 e	 colabora-
dores,	 agradecer	 esta	 parceria	 de	 sucesso,	 pois	 foi	
a	 soma	 de	 confiança	 dos	 nossos	 clientes	 e	 a	 com-
petência	de	 todos	os	 nossos	 colaboradores	 no	 seu	
conjunto,	que	tornou	possível	mais	esta	distinção.	

Heidelberg lança 
centro de desenvolvimento
Compromisso com o futuro.	Em	2018,	Heidelberg	irá	abrir	um	novo	centro	
de	desenvolvimento,	que	permitirá	criar	cerca	de	1.000	postos	de	trabalho,	
onde	existirá	a	mais	avançada	unidade	de	pesquisa	do	mundo	para	a	
indústria	gráfica.

Este	investimento,	avaliado	em	50	milhões	de	
euros,	será	o	maior	centro	de	competência	da	
indústria	 gráfica,	 com	 um	 volume	 de	 negó-
cios	anual	global	de	cerca	€	400	biliões,	um	

número	que	está	a	aumentar.

“Este	investimento	representa	um	novo	farol	no	desen-
volvimento	de	Baden-Württemberg.	Construir	um	cen-
tro	 de	 desenvolvimento	 deste	 tamanho	 e	 qualidade	
prova	que	a	Heidelberg	baseia	as	suas	decisões	numa	
estratégia	de	longo	prazo	e	faz	com	que	o	futuro	valha	
a	pena“,	diz	Bauer,	ministra	da	Ciência,	Investigação	e	
Artes	do	Estado	alemão	de	Baden-Württemberg.

“Optámos	deliberadamente	por	Baden-Württemberg	 
porque	 combina	 excelente	 ambiente	 com	 espe-
cialistas	 altamente	 qualificados”,	 ressalta	 Rainer	
Hundsdörfer,	CEO	da	Heidelberg.	Um	ambiente	de	
trabalho	altamente	moderno	e	orientado	para	o	futuro	
será	criado	em	Wiesloch-Walldorf,	para	apoiar	proces-
sos	de	desenvolvimento	 interdisciplinares	e	multifun-
cionais.	Apesar	da	difícil	situação	económica	mundial	
dos	últimos	anos,	a	Heidelberg,	em	momento	algum,	
cortou	o	seu	orçamento	de	investigação,	concentrou-
se	sempre	no	desenvolvimento	de	novos	e	inovadores	
produtos	e	serviços.

A	 indústria	 da	 impressão	 exige,	 agora,	 novas	 apli-
cações	e	 tecnologias	de	 controlo.	 Juntamente	 com	

a	 impressão	 offset	 tradicional,	 a	 impressão	 digital	
também	 fará	 parte	 do	 futuro,	 o	 que	 fará	 com	 que	
o	 sector	 beneficie	de	 um	 crescimento	 contínuo,	 ao	
atender,	em	particular,	à	tendência	das	tiragens	cada	
vez	 mais	 flexíveis,	 personalizadas	 e	 extremamente	
curtas.	A	impressão	digital	4D	–	impressão	em	objec-
tos	tridimensionais	feitos	de	todo	o	tipo	de	materiais	
–	 também	demonstra	 esta	 tendência,	 ao	permitir	 a	
impressão	 personalizada	 em	 vidro,	 madeira,	 plás-
tico	 e	 outros	 materiais.	 A	 Heidelberg	 é	 a	 primeira	
empresa	a	desenvolver	um	vasto	leque	de	máquinas	
de	impressão	digital,	para	uso	industrial.

Hoje	em	dia,	as	máquinas	de	impressão	dos	clientes	
podem	estar	em	 rede	com	a	Heidelberg,	o	 lhe	dá	
acesso	a	um	novo	conjunto	de	serviços:	manutenção	
e	consumíveis	podem	ser	prontamente	 fornecidos.	
O	 software	 Industry	 4.0	 é,	 agora,	 parte	 integrante	
da	Heidelberg,	pois	a	velocidade	é	vital	tanto	para	o	
mundo	offset	como	para	o	digital.

Um	outro	sintoma	de	transformação	da	empresa	é	o	
facto	de	actualmente	existirem	mais	de	250	especia-
listas	 de	 software	 a	 trabalhar	 lá.	 Além	das	 tradicio-
nais	 áreas	de	especialização,	 a	Heidelberg	 também	
começou	 a	 incorporar	 nos	 seus	 quadros	 químicos,	
por	exemplo,	com	o	objectivo	de	desenvolver	e	pro-
duzir	tintas	ecológicas	para	inúmeras	aplicações.	

Paulo	Monteiro	
recebe	em	nome	da	
Grafopel	o	prémio	
PME	Excelência	

2016.
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Processos eficientes e excelência em 
qualidade de impressão dependem, 
entre outros factores, do uso de 
consumíveis adequados. Sob a marca 
Saphira, a Heidelberg oferece uma 
extensa linha de consumíveis para todo 
o processo de produção.

Todos os produtos Saphira são 
cuidadosamente selecionados e 
minuciosamente testados, além é claro, 
de apresentarem total compatibilidade 
com os equipamentos Heidelberg.
Os produtos Saphira também podem 
ser utilizados em todos os restantes 
equipamentos do mercado. Isto 
possibilita obter os melhores resultados 
e máxima produtividade.

Use a razão! Use Saphira!

Saphira
Qualidade testada 
e certificada

Você	 pode	 contar	 com	 o	 nosso	 know-how	 e	 produtos	 para	 obter	 resultados	 impressionantes.	
Oferecemos-lhe	 vários	 pacotes	 para	 todas	 as	 etapas	 do	 processo	 produtivo	 –	 pré-impressão,	
impressão	e	acabamento	–	permitindo-lhe	concentrar-se	total	e	inteiramente	na	marcha	dos	seus	
equipamentos.	Com	os	nossos	produtos	e	apoio	técnico	produzirá	como	nunca!

Ampla gama de consumíveis para pré- 
-impressão, cuja qualidade é garantia de 
resultados fiáveis.
Inclui: chapas de impressão digitais para CtP´s, 
chapas analógicas, filmes, produtos químicos 
para a produção de chapas e materiais de 
prova.

Tudo para a sua sala de 
impressão
• Tintas
 • Vernizes
 • Produtos de lavagem
 • Aditivos da molha
 • Produtos auxiliares
 • Panos de lavagem
 • Lâminas do tinteiro

Optimize a sua produção até ao final da 
cadeia produtiva. Destaque:

Saphira Special Cleaner – produto de limpeza 
universal versátil para todas as máquinas de 
acabamento.

24 | | 25



Serviços Técnicos

Transformar a nossa cultura actual.	É	uma	pecha	nossa	só	chamar	o	
empreiteiro	quando	começa	a	pingar	dentro	de	casa;	só	ir	ao	médico	
quando	sentimos	uma	pontada;	levar	o	carro	à	oficina	para	manutenção	
quando	já	excedemos	uma	certa	quilometragem,	etc.	Ou	seja,	só	nos	
lembramos	de	Santa	Bárbara	quando	troveja.

A   previsão	 de	 um	 acontecimento	 é	 sempre	difícil.	 Basta	 olhar	 para	 qualquer	 previ-
são	meteorológica	para	perceber	 isso.	No	
entanto,	a	previsão	diária	da	meteorologia	

adverte	e	influência	positivamente	muitas	das	nossas	
decisões,	como,	por	exemplo,	desde	o	que	vestimos	
até	aos	planos	para	o	fim	de	semana;	se	devemos	ou	
não	levar	guarda-chuva,	etc.,	etc..	
E	se	uma	previsão	nos	alertasse	para	os	nossos	pro-
blemas	futuros	em	tempo	útil?	
Por	 exemplo,	 preste	 atenção:	 se	 hoje	 não	 levar	 um	
casaco,	dentro	de	dias	estará	constipado.	Aviso:	o	cabo	
de	alimentação	do	refrigerador	está	gasto	e	vai	 rom-
per	dentro	de	duas	semanas.	Cuidado:	a	máquina	tal	
vai	parar	por	avaria	aqui	ou	ali,	por	falta	de	detecção	
ou	revisão.	Soar-nos-ia	bem?	É	óbvio	que	sim.	Acabar-
se-ia	a	ligeireza	como	desprezamos	(ou	nos	abstraímos)	
do	 que	 é	 essencial	 para	 que	 não	 nos	 constipemos,	
para	que	o	cabo	de	alimentação	do	refrigerador	não	se	
rompa	ou	para	que	a	avaria	da	máquina	não	aconteça.	
É	por	 isso	que	a	monitorização	preventiva	é	parte	

essencial	dos	nossos	serviços	técnicos,	que	coloca-
mos	à	sua	disposição.
Os	 serviços	 técnicos	 da	 Grafopel	 concentram-se	 na	
máxima	disponibilidade	 e	 eficiência	 para	 atender	 as	
suas	máquinas	de	forma	a	que	consiga	assegurar	con-
sistentemente	uma	produção	contínua	sem	paragens.	
Oferecem	serviços	rápidos	e	de	alta	qualidade,	peças	
originais,	 suporte	 técnico,	 desenvolvimento	 de	 solu-
ções	 e	 aconselhamento	 especializado.	 Vamos	muito	
para	além	de	apenas	o	Status Quo.	É	por	isso	que	leva-
mos	as	coisas	um	passo	à	frente	da	concorrência	para	
que	as	suas	máquinas	estejam	sempre	em	condições	
de	desempenhar	a	sua	missão,	sem	constrangimentos.
Um	protocolo	de	manutenção	junto	de	cada	máquina,	
bem	visível,	é	uma	 forma	de	 lembrete	contínuo	de	
quando	 devem	 ser	 executados	 trabalhos	 regulares	
de	manutenção.	 Desta	 forma,	 você	 provavelmente	
não	eliminará	todas	as	preocupações	de	ter	máqui-
nas	paradas,	mas,	de	acordo	com	a	experiência,	con-
seguirá	reduzi-las	bastante	e	alcançar	patamares	de	
produtividade	muito	mais	elevados.

A	nossa	grande	vantagem	reside	principalmente	nos	nos-
sos	 serviços	de	assistência	 técnica.	Adicione-se	a	 isto	a	
grande	capacidade	de	podermos	satisfazer	quase	na	hora	
as	necessidades	prementes	dos	nossos	clientes,	com	fia-
bilidade,	em	qualquer	ponto	do	país.	

Os	 nossos	 clientes	 sabem	 que	 podem	 confiar	 e	 contar	
connosco	 e	 com	 uma	 equipa	 experiente	 e	 motivada.	
Quando	chega	a	ocasião,	um	especialista	estará	sempre	
preparado	para	um	atendimento	eficiente.

Sem	uma	assistência	técnica	eficaz,	tudo	pode	acontecer.	
Mas	pode	ficar	tranquilo,	pelo	menos	quando	o	problema	
for	com	este	seu	parceiro	de	confiança,	que	se	preza	pela	
rapidez	e	eficiência	dos	seus	serviços	técnicos.	

A	nossa	proximidade	constante	e	os	clientes	são	sempre	
o	motivo	central	das	nossas	preocupações	e	actuação.

Na	assistência	técnica	a	flexibilidade	é	vital!	Temos	impres-
sores,	 mecânicos,	 electricistas	 e	 técnicos	 de	 electrónica	
cumprindo	 um	 objectivo	 muito	 claro:	 solucionar	 proble-
mas,	 levar	confiança	e,	principalmente,	 tranquilidade	aos	
nossos	clientes,	onde	quer	que	se	encontrem.

Os	nossos	serviços	não	acabam	com	a	montagem.	O	nosso	
desejo	é	estabelecer	uma	colaboração	a	longo	prazo,	que	
pressuponha	 para	 os	 clientes	 uma	 segurança	 no	 investi-
mento	e	no	futuro.

Você	arriscaria	...
...	voar	num	avião	cuja	manutenção	fosse	feita	por	pes-
soas	sem	preparação	e	com	peças	de	origem	desconhe-
cida?	Certamente	que	não!

Então	não	arrisque	quando	o	assunto	for	a	manutenção	
dos	equipamentos	que	são	o	garante	da	vida	da	sua	em-
presa,	da	sua	família	e	dos	seus	colaboradores.	Para	man-
ter	a	alta	fiabilidade	de	todas	as	suas	máquinas,	use	ape-
nas	serviços	e	peças	que	têm	a	garantia	dos	fabricantes	e	
dos	agentes	oficiais	que	os	representam.
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EMPRESA DO DIÁRIO DO MINHO

Esta centenária empresa fundada em 1919,	na	cidade	berço	do	
cristianismo	da	Península	Ibérica	–	a	vetusta	Braga	–,	ao	longo	dos	
anos	foi	evolucionando	até	converter-se	numa	das	maiores	empresas	
de	serviços	no	âmbito	da	elaboração	de	produtos	gráficos,	desde	a	
concepção	até	ao	produto	impresso	e	acabado.

A sua	 filosofia	 parte	 de	 uma	 con-cepção	comum	de	empresa	como	
centro	 mediático	 e	 fornecedor	
universal	de	serviços	centrados	na	

comunicação	empresarial,	seja	na	produção	
de	 livros,	 jornais,	 revistas,	 catálogos,	 folhe-
tos,	todo	o	tipo	de	trabalho	comercial,	ou	no	
restauro	de	publicações	antigas,	etc..
Desde	 2016	 a	 ocupar	 amplas,	modernas	 e	
funcionais	instalações	com	6.000	m2	de	área	
coberta	 e	 excelentes	 acessibilidades,	 pen-
sadas	 especialmente	 de	 forma	 a	 ajustar	 o	
espaço	físico	às	necessidades	da	empresa,	e	
com	o	propósito	de	aumentar	a	sua	capaci-
dade	produtiva.	

“Crescer	com	a	exigência	dos	clientes	é	um	
dos	 critérios	 por	 que	 se	 rege	 a	 empresa.	
Mas,	 há	 também	 outro	 factor	 igualmente	
importante:	 a	 satisfação	 dos	 nossos	 cola-
boradores.	 Queremos	 que	 eles	 tenham	 a	
segurança	do	seu	posto	de	trabalho	e	este-
jam	 orgulhosos	 de	 trabalhar	 connosco,”	
refere	o	Cónego	Fernando	Monteiro.	Após	
uma	 breve	 pausa,	 acrescenta:	 “A	 nossa	
gente	tem	de	ter	muito	claro	que	trabalha	
numa	grande	empresa,	com	clientes	muito	
exigentes,	e	que	cada	um	deles	é	responsá-
vel	pelo	nosso	êxito.”	
“Para	nós”,	diz	o	director	comercial/produção,	
Dr.	Luís	Fonseca,	“a	chave	do	êxito,	além	  

B
ra
ga
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	de	boas	condições	de	 trabalho	e	utilizarmos	 tecnologias	
modernas,	consiste	em	inculcar	aos	funcionários	o	valor	do	
trabalho	que	realizam.”
Apesar	da	sua	provecta	idade,	a	empresa	está	mais	pujante	
de	vitalidade	do	que	nunca,	intensificando	a	sua	presença	
no	mercado	 e	 assumindo	 um	 papel	 percursor	 no	 âmbito	
tecnológico.	Basta	lançar	um	olhar	para	a	área	da	impres-
são	para	ver	como	segue	à	altura	da	concorrência	nacional	
de	topo,	a	pedir	meças	de	avaliação	com	muitas	de	além	
fronteiras.
Dispondo	de	equipamentos	de	últimas	tecnologias	nas	eta-
pas	da	pré-impressão,	 impressão	e	acabamento,	com	que	
produz	toda	a	gama	de	produtos	atrás	referidos,	aporta	fir-
mes	argumentos	de	vendas	e	claras	vantagens	em	matéria	
de	qualidade,	flexibilidade	e	preços	competitivos.
A	 valorizar	 o	 seu	 dotado	 parque	 de	 máquinas	 com	 nota	
alta,	a	aquisição	recente	de	uma	Heidelberg	Speedmaster	
CD	 102-6+L,	 formato	 72x102	 cm,	 (seis	 cores	 mais	 corpo	
de	verniz)	equipada	com	CP	2000,	Autoplate,	marginador	
e	 saída	 Preset	 Plus,	 Alcolor,	 controlo	 de	 temperatura	 de	
tintagem,	 lavagens	 automáticas,	 non-stop,	 armários	 refri-
gerados	 a	 ar,	máquina	 elevada	 e	 unidade	 de	 verniz	 com	
rolo	anilox.	Tecnologias	perfeitamente	ajustadas	às	neces-
sidades	da	empresa,	dotando-a	de	 imensas	 reservas	para	
ampliar	a	sua	área	de	negócios	à	escala	industrial.	
“Com	o	 enobrecimento	 do	 verniz	 em	 linha,	 ampliamos	 a	
nossa	cadeia	de	valor	economizando	ganhos	de	 tempo	e	
proporcionando	aos	nossos	clientes	produtos	acabados	de	
qualidade	superior.”,	refere	o	director	comercial/produção.

Principais equipamentos:
•  Duas	 rotativas	 para	 jornais.	 Uma	 com	 capacidade	para	
48	páginas	com	24	a	cores	e	outra	com	uma	capacidade	
para	48	páginas	com	16	a	cores.

•  19	corpos	de	impressão	offset	folha	de	pequeno,	médio	
e	grande	formato.	Máquinas	a	quatro	e	seis	cores	equipa-
das	com	corpo	de	verniz.

•  Quatro	máquinas	de	impressão	digital	para	trabalhos	de	
pequenas	tiragens.

•  Linha	 de	 revista	 com	 uma	 produção	 até	 8.000	 revistas/
hora	e	uma	flexibilidade	do	formato	A6	até	ao	A3.

•  	Linha	de	encadernação	de	capa	mole	com	produção	de	
até	4.000	livros/hora.

•  Linha	de	embalamento	com	uma	produção	de	8.000	pro-
dutos/hora,	permitindo	inserir	automaticamente	encartes.	

Cónego Fernando Monteiro
Ecónomo da Arquidiocese de Braga  
e Administrador da Empresa  
do Diário do Minho

Causou	 grande	 impacto	 a	 inau-
guração	 das	 novas	 instalações	
do	 jornal	 do	 Diário	 do	 Minho,	
que	 decorreu	 num	 ambiente	
de	 grande	 solenidade	 e	 contou	
com	a	presença	do	Arcebispo	de	
Braga,	D.	Jorge	Ortiga,	e	outros	
ilustres	 convidados.	 Apesar	 dos	
tempos	 desfavoráveis	 para	 a	
imprensa	escrita,	o	jornal	do	Diá-
rio	do	Minho,	órgão	de	comuni-
cação	 social	 da	 arquidiocese,	
que	 se	 norteia	 pelos	 sagrados	
valores	 cristãos,	 na	 sua	 persis-
tente	 actividade	 pela	 eficácia	
social	 da	 sua	 intervenção,	 viu	 o	
seu	 amanhã	 acontecer	 ontem,	
quando	inaugurou	novas	instala-
ções	sob	um	clima	de	optimismo	
quanto	ao	seu	futuro.

Retratar	 quase	 a	 sua	 centenária	
actividade,	 constitui	 principio	 e	
razão	 de	 ser	 de	 uma	 exemplar	
instituição,	cuja	vida	 já	 longa	se	
impôs	 ao	 respeito	 e	 reconheci-
mento	 de	 todos,	 pelas	 creden-
ciais	 que	 ostenta.	 Bem	 pode,	
pois,	 orgulhar-se	 e	 congratular-
se	pelo	sentimento	de	comunhão	
à	 sua	 volta,	 que	 jubilosamente	
se	associou	com	um	bem	hajam	
pelo	 trabalho	 feito,	 e	 votos	 de	
muitos	êxitos	nos	desafios	que	o	
presente	e	o	futuro	colocam.

Equipamentos	
tecnologicamente	
evoluídos	aportam	
firmes	argumentos	
de	vendas	e	
claras	vantagens	
em	matéria	
de	qualidade,	
flexibilidade	
e	preços	
competitivos.

Cerimónia	
inaugural	das	
novas	instalações	
da	Empresa	do	
Diário	do	Minho,	
aquando	do	 
98.ª	aniversário	
do	seu	Jornal	
Diário.

Luís	Fonseca,	 
director comercial/produção
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Nesta	 antiga	 cidade,	 onde	 os	
palácios	 se	 erguem	 ao	 lado	 de	
ricas	igrejas	cercadas	de	amplas	
praças	e	jardins,	que	atraem	não	

só	turistas,	mas	também	homens	de	negó-
cios	da	indústria,	comércio	e	serviços;	estu-
dantes,	professores	e	gente	trabalhadora,	
nasceu	 em	 1996	 uma	 pequena	 gráfica,	
que	 os	 seus	 fundadores	 baptizaram	 de	
Publito	–	Estúdio	de	Artes	Gráficas,	Lda.,	
com	o	objectivo	de	produzir	trabalhos	de	
gráficos	para	as	áreas	da	publicidade,	de	
edição	de	livros	e	da	embalagem.	

Mudanças e investimentos
A	seguir	ao	ânimo	eufórico	dos	primeiros	
anos,	a	sua	trajectória	foi	de	crescimento	
constante	e	sustentável	ao	longo	dos	anos,	
adaptando-se	 às	 novas	 necessidades	 e	
exigências	de	um	mercado	cada	vez	mais	
competitivo.	As	primeiras	grandes	mudan-
ças	foram	a	evolução	de	casa	de	pré-im-
pressão	para	gráfica	e,	posteriormente,	a	
mudança	 de	 instalações,	 em	 2006,	 para	
o	Parque	 Industrial	de	Pitancinhos.	Aqui,	
têm	 tudo	 o	 que	 necessitam:	 suficiente	
espaço	e	boas	vias	de	comunicação.	Com	

a	mudança	 de	 domicílio	 melhorara	 tam-
bém	o	planeamento,	o	serviço,	a	estrutura	
da	empresa	e	passaram	a	dar	aos	clientes	
um	melhor	assessoramento.

Em	2007	entrou	um	novo	sócio,	Adriano	
Machado,	um	homem	com	autêntica	voca-
ção	empresarial,	que	assentou	na	empresa	
como	um	anel	no	dedo.	Este	novo	sócio	
encontrou	 uma	 equipa	 de	 profissionais	
com	experiência,	profundo	conhecimento	
técnico	e	profissionalismo,	sendo	um	dos	
pilares	para	o	crescimento	da	empresa	nos	
anos	seguintes.	
Curiosamente,	é	actualmente	o	único	dos	
sócios	que	segue	à	frente	da	Publito	de	
forma	activa,	agora	na	qualidade	de	seu	
único	proprietário.	Dos	sócios	fundadores	
já	nenhum	 faz	parte	da	 sociedade.	Gra-
dualmente,	cada	um	por	si	foi	cedendo	a	
sua	posição.	
Com	 o	 objetivo	 de	 dar	 resposta	 às	
necessidades	dos	 clientes	 e	de	 acres-
centar	competências	dentro	da	cadeia	
de	valor	da	indústria	gráfica,	em	2011,	
ocorre	 a	 anexação	 de	mais	 dois	 pavi-
lhões	ao	primeiro,	perfazendo	um	total	
de	 3.000	 m2	 e,	 simultaneamente,	 a	   

A mais bela cidade da fabulosa	e	pitoresca	província	
minhota	é	incontestavelmente	Braga.	A	duplamente	milenar	
capital	do	Minho,	uma	palpitante	metrópole	com	cerca	de	
110	000	habitantes,	guarda	dentro	dos	seus	muros	um	dos	
mais	valiosos	acervos	da	nossa	arquitectura.

Conceição	Fernandes,	directora	de	produção;	Liliana	Cunha,	directora	financeira;	Elisabete	Silva,	orçamentação,
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aos	clientes	uma	qualidade	visível	
e	sensivelmente	superior.	
Mas,	não	é	só	na	área	da	impressão	
que	se	faz	notar	a	presença	da	Hei-
delberg.	Também	na	área	do	aca-
bamento	 a	 marca	 está	 presente,	
com	 as	 imprescindíveis	 e	 acredi-
táveis	 máquinas	 de	 dobrar	 Stahl-
folder,	bem	como	no	corte	com	as	
conhecidas	guilhotinas	Polar.
“Os	 factores	 diários	 da	 indústria	
gráfica	não	são	somente	os	preços	
favoráveis;	também	se	requer	uma	
tecnologia	de	impressão	e	de	aca-
bamento	modernas,	um	alto	nível	
de	 competência	 técnica	 e	 rigo-
rosos	 standards	 de	 qualidade”,	
refere	convicto	o	hábil	empresário.	
Numa	 alusão	 às	 certificações,	 
NP	ISO	9001:	2008	e	FSC	comenta:	
“São	os	selos	que	a	empresa	ostenta	
exigindo	a	 si	mesma	um	alto	nível	
de	qualidade.”
Pode	dizer-se	que	a	Publito	é	hoje	
uma	empresa	bem	distinta,	tendo	
à	frente	um	empresário	mais	inte-
ressado	 no	 aspecto	 prático	 das	
coisas	do	que	na	teoria.	

	aquisição	de	duas	outras	empre-
sas	do	sector	–	Tilgráfica	e	Liminho	–,	 
tendo	 por	 objectivo	melhorar	 os	
níveis	 alcançados	 e	 desenvolver	
outras	potencialidades,	 como,	p.	
ex.,	aumentar	a	massa	crítica	em	
termos	 de	 espaço,	 de	 equipa-
mentos	 e	 de	 carteira	 de	 clientes	
–	 uma	 estratégia	 comercial	 com	
enfoque	orientado	para	o	futuro.

Crescer com as exigências dos 
clientes

Os	 investimentos	 mais	 recentes	
prendem-se	 com	 a	 compra	 de	
uma	 Heidelberg	 Speedmaster	 
SM102-2-P	 (formato	72x102	 cm)	
com	 frente-e-verso,	 e	 de	 uma	
Speedmaster	CD	102-5+L	(com	o	
mesmo	formato,	cinco	cores	mais	
corpo	de	verniz)	acabada	de	ins-

talar	e	equipada	com	Autoplate,	
CP	2000,	lavagens	automáticas	e	
Preset.
Esta	 última	 aquisição	 é	 a	 jóia	 da	
corôa	do	valioso	parque	de	máqui-
nas	 da	 Publito	 e	 um	 elemento	
importantíssimo	 na	 estratégia	 de	
desenvolvimento	 da	 empresa.	
Vários	 factores	 influenciaram	 na	
sua	compra,	mas	o	principal	 foi	o	
aumento	 do	 volume	 de	 trabalho.	
A	sua	contribuição	para	o	aumento	
da	produtividade	da	empresa	já	se	
faz	notar.	A	vantagem	do	enobreci-
mento	do	verniz	em	linha	também	
permite	ampliar	a	oferta	e	oferecer	

“Os factores diários 
da indústria gráfica 
não são somente
os preços 
favoráveis; 
também se requer 
uma tecnologia 
de impressão e 
de acabamento 
modernas…”
Adriano Machado
Proprietário da Publito   

EXCELENTE
Bom
Mediano
Fraco
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Joaquim Lessa tem ideias claras	sobre	o	futuro	que	deseja	
para	a	gráfica.	A	empresa,	fundada	em	1951	pelo	seu	pai,	
Florentino	Lessa,	foi	a	primeira	a	estabelecer-se	no	concelho	
da	Maia,	é	a	mais	antiga	em	laboração	e	vai	já	na	terceira	
geração	familiar.

É pai	de	dois	filhos,	Paulo	e	Juca	(diminutivo	de	 Joaquim,	 como	 o	 pai),	 que	 também	
trabalham	 na	 gráfica	 e	 que	 serão	 os	 futu-
ros	sucessores	do	negócio.	Joaquim	Lessa	

entrega-se	de	corpo	e	alma	à	empresa,	para	a	qual	
vive	com	grande	entusiasmo	e	é	um	homem	feliz	
por	 ver	 os	 seus	 filhos,	motivados	por	 um	 frémito	
afectivo,	 abraçarem	 a	 actividade	 paterna	 como	
zelosos	 continuadores	da	 sua	 consciência	 empre-
sarial	exigente.	

“Saí	da	escola	primária	aos	10	anos	e	fui	logo	ini-
ciado	no	ofício	ao	lado	do	meu	pai.	Comecei	por	
fazer	a	limpeza	na	oficina	e	outras	tarefas	menores”,	
comenta	 Joaquim	 Lessa.	 Puxando	 pela	memória,	
recorda:	“Era	filho	do	patrão,	mas	tinha	de	cumprir	
as	tarefas	que	eram	impostas	aos	aprendizes.”

Sempre	atento	ao	mercado,	 refere	a	necessidade	
de	apostar	continuamente	na	qualidade	dos	equi-
pamentos	e	na	inovação.	“Ideias	há	muitas	e	pro-
jectos	 também”,	dizem	pai	 e	 filhos	 em	uníssono,	
embora	o	pai	 reconheça	haver	um	pouco	de	 tra-
vão	da	sua	parte,	com	a	sensatez	característica	de	
quem	subiu	na	vida	a	pulso	e	que,	antes	de	saltar,	
quer	ver	onde	vai	cair!

Por	aquela	altura,	a	vila	da	Maia,	sem	grande	tradição	
comercial	e	industrial,	só	por	si,	não	alimentava	com	
trabalho	uma	gráfica.	Isto	impôs	ao	fundador,	desde	
logo,	estender	a	sua	actividade	por	terras	vizinhas,	
como	Matosinhos,	Leça	do	Balio	e	Porto,	florescen-
tes	de	vitalidade,	firme	no	propósito	de	ir	ganhando	  

Joaquim	Lessa	pode	considerar-se	um	homem	afortunado,	
pois	conta	com	dois	herdeiros	perfeitos.	Além	de	irmãos	são	
amigos,	olham	o	futuro	com	entusiasmo	e	respondem,	cada	
um	no	seu	pelouro,	às	exigências	dos	clientes	e	do	próprio	
negócio.	

Florentino Lessa
Fundador da empresa
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 O futuro
Joaquim	Lessa	soube	tirar	partido	
da	 lição	 aprendida	 de	 seu	 pai.	 
O	 conhecimento,	 adquirido	 ao	
longo	de	60	anos	que	 leva	a	 tra-
balhar	 nas	 artes	 gráficas	 e	 trans-
mitido	 aos	 filhos,	 que	 cooperam	
perfeitamente	compenetrados	da	
responsabilidade	 que	 lhes	 pesa	
sobre	os	ombros	quanto	 à	 conti-
nuidade	e	sucessos	futuros	da	grá-
fica,	 vem	 conduzindo	 a	 empresa	
pela	 senda	 dos	 êxitos	 alcança-
dos.	 “Estou	 muito	 orgulhoso	 de	
ter	chegado	até	aqui	e	de	poder	
transferir	 um	 dia	 aos	meus	 filhos	
o	 legado	que	o	meu	pai	me	dei-
xou,	na	certeza	de	o	depositar	em	
boas	mãos,”	diz	com	orgulho.

Quando	já	não	há	espaço	e	o	tra-
balho	se	atasca	na	área	da	impres-
são	e	do	acabamento,	é	chegada	
a	 hora	 de	 empreender	 medidas	
de	 reestruturação	 que	 permitam	
arranjar	 sítio	 onde	 instalar	 novas	
máquinas,	 de	 forma	 a	 incremen-
tar	a	capacidade	produtiva	e	agi-
lizar	os	fluxos	de	trabalho.

Superada	esta	dificuldade	com	uma	
nova	 nave	 anexa	 à	 primeira,	 sus-
pirando	 de	 alívio,	 Joaquim	 Lessa	
comenta:	 “Com	 a	 ampliação	 das	
instalações	 utilizamos	 melhor	 os	
nossos	 recursos	e	abrimos	espaço	
para	futuros	desenvolvimentos.”

Quem	conheça	minimamente	este	
Senhor	das	artes	gráficas,	não	pode	
imaginar-se	 vê-lo,	 algum	dia,	 sen-
tado	sem	fazer	nada.	É	ali,	na	sua	
gráfica	e	no	seu	posto	de	comando	
onde	se	encontra	no	seu	elemento,	
por	gosto	e	com	paixão.	

“A nossa opção 
pela Heidelberg 
traduz-se na 
confiança, que não 
deixa qualquer 
dúvida...”
Joaquim Lessa
Proprietário da Tipografia Lessa

	 etapas	 e	 pronto	 a	 ser	 reconhe-
cido	 como	 actor	 de	 primeira	 no	
exercício	da	profissão	que	sempre	
o	apaixonou,	revelando-se	igual	ou	
quiçá	melhor	que	muitos	outros.

E	foi	pelos	seus	pés	e	pelo	esforço	
incansável	 de	 ânimo	 e	 superação,	
diariamente	 renovados,	 de	muitos	
e	 muitos	 quilómetros	 percorridos	
de	bicicleta	para	angariar	 trabalho	
e	 entregar	 o	 que	 produzia,	 que	 a	
Tipografia	 Lessa	 foi	 ascendendo	
lentamente	no	conceito	de	clientes	
e	 concorrentes,	 como	uma	gráfica	
que	fazia	ouvir	a	sua	voz.	

Vila da Maia – dos anos 50 aos 
nossos dias
Não	há	muitos	 anos,	 tantos	 como	
à	 data	 da	 fundação	 da	 Tipografia	
Lessa,	a	gente	acudia	à	Maia,	então	

uma	 pequena	 vila	 essencialmente	 
agrícola,	atraída	pelas	diversas	fes-
tividades	e	pela	tradicional	feira	das	
cebolas,	 que	 ocorriam	 no	 período	
do	verão,	mas	também	pela	beleza	
da	arquitectura	 simples	mas	 impo-
nente	das	suas	igrejas	e	casas	sola-
rengas,	 pelas	 características	 casas	
de	 lavoura	 da	 região,	 de	 campos	
abundantes	e	férteis,		onde	o	milho	
era	rei,	regado	pela	água	de	enge-
nhos	accionados	pela	força	de	jun-
tas	 de	 bois	 –	 o	 meio	 de	 tracção	
usado	igualmente	em	outras	activi-
dades	agrícolas.	

Com	o	alargar	da	área	urbana,	que	
foi	sacrificando	terras	férteis	e	alte-
rando	a	fisionomia	dos	lugares,	cres-
ceu	 a	 construção	 de	 imponentes	
edifícios	em	torno	da	agora	cidade	
da	Maia,	 que	 acolhe	 com	 orgulho	
muitas	 e	 importantes	 empresas	
industriais	e	comerciais,	nacionais	e	
estrangeiras,	que	têm	ali	a	sua	sede.

Marca de referência
Heidelberg	 sempre	 foi	 a	 marca	
de	referência	na	Tipografia	Lessa.	
Desde	 as	 minervas	 e	 cilíndri-
cas	 tipográficas	 até	 à	 primeira	
GTO	 de	 impressão	 offset,	 a	 que	
seguiram	 as	 GTOZ,	 MO,	 SORMZ	
e	Speedmaster	SM	74-5+L	 (cinco	
cores	 com	 corpo	 de	 verniz),	 
Heidelberg	 sempre	 marcou	 a	
pauta	 pela	 sua	 alta	 tecnologia,	
rendimento	e	qualidade.	“A	nossa	
opção	 pela	 Heidelberg	 traduz-se	
na	 confiança	que	não	deixa	qual-
quer	 dúvida,	 quer	 quanto	 à	 qua-
lidade	 dos	 equipamentos,	 quer	
quanto	à	eficiência	do	serviço	pós-
venda,	 refere	Joaquim	Lessa,	que	
sem	 perder	 o	 fôlego	 acrescenta:	
“Temos	vivido	épocas	muito	boas,	
e	também	menos	boas,	mas	sem-
pre	temos	seguido	em	frente	por-
que	podemos	confiar	plenamente	
uns	nos	outros,	e	também	nos	nos-
sos	equipamentos.”	
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Com	uma	devoção	humanitária	sem	limites,	
tentando	amenizar	os	cenários	de	pobreza	
dos	Zé-Ninguéns	deste	mundo,	o	saudoso	
Padre	Américo	(Pai	Américo	como	era	vul-

garmente	conhecido)	tomou	sobre	os	ombros	a	res-
ponsabilidade	moral	de	lhes	meter	o	pão	na	boca,	
dar	agasalho	e	ofício.	

O	seu	apostolado	foi	de	pregação	de	amor	ao	pró-
ximo,	não	só	por	palavras,	mas	pela	obra	que	reali-
zou.	Primeiro	em	Coimbra,	com	a	sopa	dos	pobres,	
depois	a	Fundação	da	Casa	do	Gaiato	em	Miranda	
do	 Corvo;	 o	 Património	 dos	 Pobres,	 que	 teve	 a	
ver	 com	 o	 seu	 problema	 habitacional;	 o	 Calvário,	
para	doentes	incuráveis	e	abandonados;	a	Casa	do	
Gaiato	de	Paços	de	Sousa,	Penafiel;	sede	da	Obra	
da	 Rua,	 onde	 se	 publica	 o	 jornal	 O	 Gaiato,	 uma	
publicação	 quinzenal	 com	 uma	 tiragem	média	 de	
50.000	exemplares.

O	que	ficou	por	fazer	na	vida	deste	Santo	Homem,	
que	 as	 artimanhas	 do	 destino	 ceifou	 prematura-
mente	do	nosso	convívio,	só	Deus	sabe.

A	terra	já	lhe	terá	comido	os	ossos,	mas	a	sua	Obra	
da	Rua	continua	como	uma	fortaleza,	tendo	a	guar-
dá-la	e	defendê-la	quem	testemunha	gratidão	e	res-
peito	pela	sua	grande	lição	de	vida.	

A	instalação	recente	de	uma	Heidelberg	Speedmaster	
SM	74-2-P	(frente-e-verso)	na	escola	gráfica	da	Casa	
do	Gaiato,	em	Paços	de	Sousa,	é	prova	evidente	de	
que	a	instituição	honra	a	memória	do	seu	fundador,	
mantendo	viva	a	chama	que	o	motivou.	

OBRA DA RUA 
Obra do Padre Américo

A LUSITÂNIA
Borrego, Santos & Santos, Lda.

Uma	realidade	 composta	 por	 duas	 diferen-
tes	 tipologias,	procedimentos	de	trabalho	
e	produtos,	mas	que	 se	 conjugam	perfei-
tamente	ajustadas	às	diversas	 solicitações	

dos	seus	clientes.

A	aquisição	de	uma	Heidelberg	Speedmaster	SM	74-2	 
releva	o	quanto	esta	empresa	segue	a	linha	iniciada	
na	 aposta	dos	melhores	 equipamentos	 tecnológi-
cos,	que	aliado	à	qualidade	e	serviço,	contribuíram	
para	 se	 situar	 entre	 as	 melhores	 gráficas	 da	 sua	
região.

A	Speedmaster	SM	74,	fácil	no	seu	manuseamento,	
cumpre	as	expectativas	de	qualidade	e	produtivi-
dade	que	 são	exigíveis,	dando	 resposta	 a	 todo	o	
tipo	de	trabalhos.

Não	é	por	acaso	que	a	Gráfica	Lusitânia	se	propôs	
continuar	 a	 sua	história	 adquirindo	equipamentos	
Heidelberg.	Esta	relação	começou	em	1953	com	a	
aquisição	de	uma	Minerva	Heidelberg.

Desde	o	seu	lançamento	mundial	em	1994,	a	linha	
Heidelberg	Speedmaster	SM	74	causou	sensação.	
O	 seu	 êxito	 foi	 impressionante.	 Isto	 demonstra	
que	 a	 Heidelberg	 sabe	 responder	 no	 momento	
próprio	às	solicitações	do	mercado	e	desejos	dos	
clientes.	 É	 uma	 linha	 de	 máquinas	 interessante,	
tanto	 para	 os	 gráficos	 de	 trabalhos	 comerciais	
de	 âmbito	 industrial,	 como	 para	 impressores	 de	
pequenas	 gráficas	 que	 desejam	 expandir	 a	 sua	
produção	para	outros	níveis	de	qualidade	e	pro-
dutividade.	

Empresa fundada em 1949	na	linda	cidade	de	Aveiro	–	a	Veneza	
portuguesa	–,	com	tipografia	e	papelaria,	rapidamente	se	tornou	
numa	referência,	quer	como	indústria	fornecedora	de	produtos	
gráficos,	quer	no	ramo	do	comércio	como	papelaria.

A tipografia escola da Casa do Gaiato,	
em	Paços	de	Sousa,	é	um	testemunho	do	
apostolado	do	seu	saudoso	Padre	Américo,	
na	sua	cruzada	pelo	progresso	social.
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Uniarte Gráfica, S.A.
Porto

CtP Heidelberg Suprasetter A 106

Optimização do processo gráfico

Francisco	Cerqueira,	o	veterano	fundador	da	empresa,	
dispensa	 adjectivos.	Gráfico	 de	 carreira,	 conhece	 os	
segredos	 da	 profissão	 como	 poucos.	 Por	 isso,	 con-
cede	 especial	 importância	 à	 precisão	 dos	 processos	
produtivos	da	sua	empresa.	

Nos	seus	esforços	para	lograr	uma	eficiência	cada	vez	
maior,	confere	uma	importância	capital	à	optimização	
de	 todo	 o	 processo	 de	 trabalho	 gráfico.	 Ao	 fim	 ao	
cabo,	 se	 não	 dispusesse	 dos	mais	 avançados	meios	
de	produção,	como	poderia	despachar	optimamente	
os	vários	pedidos	em	execução	cada	dia	para	os	seus	
clientes.	

Com	a	 instalação	do	novo	CtP	A106	da	Heidelberg,	
prossegue	a	tradição	desta	moderna	empresa	familiar,	
fixada	em	objectivos	de	qualidade	e	rentabilidade.	

Tipografia Priscos, Lda.
Braga

Guilhotina Polar 115 ED

Polar - Elemento vital no corte

Há	que	 reconhecer	que	 na	 indústria	 gráfica	o	 nome	
Polar	 se	 associa	 imediatamente	 a	 sistemas	 de	 corte	
automatizados.	Algo	similar	acontece	quando	se	fala	
em	sistemas	de	corte	de	rótulos	por	punção,	voltea-
dores	de	pilhas,	ou,	ainda,	em	guilhotinas	de	corte	a	
laser	para	a	produção	de	acabamentos	criativos,	quer	
para	pequenas	tiragens	quer	em	escala	industrial.	As	
experiências	práticas	acumuladas	demonstram	e	con-
firmam	a	confiabilidade	dos	produtos	Polar.	Exemplo	
disso,	os	milhares	de	utilizadores	em	todo	o	mundo,	
que	têm	na	Polar,	o	seu	parceiro	de	confiança.

Depois	 da	 recente	 instalação	 de	 uma	 Heidelberg	
Speedmaster	CD	102-4+L	e	um	CtP	Suprasetter	A106,	
mais	uma	guilhotina	Polar	115	ED	 (	 a	 segunda)	 vem	
agilizar	a	área	do	corte.

Notícias breves

Empresa Gráfica Feirense, Lda.
Santa	Maria	da	Feira

Vibrador Polar RA-4
Elevador Polar LW-1000-4

Agilizar processo de corte

Como	 líder	 mundial	 em	 tecnologia	 de	 corte,	 Polar	
Mohr	implementa	de	maneira	competente	a	automa-
tização	 dos	 processos	 mediante	 sistemas,	 logrando	
uma	vantagem	decisiva	em	desenvolvimento	técnico	
de	soluções	frente	à	concorrência.

Os	 sistemas	 vibradores,	 por	 exemplo,	 aumentam	 a	
eficiência	antes	do	corte,	 reduzindo	drasticamente	o	
tempo	de	operação	manual	para	o	efeito.	

Os	sistemas	de	elevadores	para	o	levantamento	auto-
mático	do	material	a	cortar,	a	uma	altura	de	trabalho	
ergonómico,	elimina	o	esforço	do	operador.	Por	tudo	
isto,	clientes	como	a	Empresa	Gráfica	Feirense	man-
têm-se	fiéis	à	tecnologia	de	corte	da	Polar	Mohr.

Tecnigráfica – Sebastião Pereira Silva, Lda.
Braga

Heidelberg Stahlfolder Ti 52

Solução de dobra profissional

Com	 mais	 de	 25	 anos	 de	 existência,	 a	 Tecnigráfica	
sempre	intuiu	que	para	responder	com	flexibilidade	e	
rapidez	a	 todas	as	 solicitações	do	mercado,	 teria	de	
assumir-se	 com	uma	estrutura	bem	 implantada,	 com	
capacidade	técnica	e	humana	capaz	de	garantir	e	dar	
resposta	às	exigências	dos	seus	clientes.	

Neste	 pressuposto,	 foram	 adaptando	 progressiva-
mente	os	equipamentos	 ao	 andamento	do	negócio,	
de	forma	a	responder	eficazmente,	cumprindo	todos	
os	standards	de	qualidade	exigíveis.	Cliente	tradicio-
nal	da	Heidelberg,	juntou,	agora,	ao	seu	vasto	parque	
de	máquinas	mais	um	equipamento	do	seu	 fornece-
dor	 de	 eleição:	 uma	Heidelberg	 Stahlfolder	 Ti	 52,	 a	
solução	de	dobra	profissional	para	a	classe	de	formato	
50x70	cm	(19,69	x	27,56	cm).	Sejam	folhetos,	brochu-
ras	publicitárias,	dobras	fora	do	comum	como	dobras	
de	 janela,	a	Stahlfolder	Ti	52	garante	versatilidade	e	
produtividade.
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Gráfica Abreu, Lda.
São	Domingos	de	Rana

Stahlfolder Ti 52
Stahlfolder Ti 36

Investe em Heidelberg Stahfolder

Esta	empresa,	especializada	na	produção	de	folhetos	
informativos	para	a	indústria	farmacêutica,	incorporou	
recentemente	no	sector	de	dobra,	duas	unidades	Hei-
delberg	Stahlfolder	–	uma	Ti	36,	destinada	a	formatos	
pequenos	e	mínimos,	como	os	que	requerem	os	pro-
dutos	farmacêuticos	ou	de	cosmética,	as	instruções	de	
uso	e	outros	produtos	publicitários;	e	uma	Ti	52,	para	
manipular	formatos	de	impressos	até	50x70	cm.

Com	 a	 integração	 de	 opcionais,	 este	 equipamento	
pode	dobrar	e	colar	produtos	como	por	exemplo	mai-
lings.	 Os	 equipamentos	 Heidelberg	 Stahlfolder	 são	
flexíveis	e	ajustados	às	necessidades	de	cada	cliente.

Nas	suas	configurações	básicas	ambas	as	dobradoras	
oferecem	todas	as	 funções	necessárias	para	elaborar	
os	produtos	mais	comuns.	As	configurações	concretas	
definem-se	em	função	do	modelo	de	negócio	de	cada	
cliente.

S.P. – Artes Gráficas, Lda.
Rio	Maior

Heidelberg Stahlfolder BH 66

Superior qualidade na dobra

Grande	parte	do	êxito	das	empresas	gráficas	deve-se	
à	qualidade	final	dos	seus	produtos.	Pode	um	deter-
minado	 trabalho	 estar	 até	 optimamente	 impresso,	
mas	se	o	acabamento	final	não	for	esmerado	e	pecar	
por	 imperfeições,	 todo	o	esforço	desenvolvido	para	
conseguir	 um	 trabalho	 de	 superior	 qualidade	 pode	
ser	desperdiçado,	se	houver	na	fase	final	do	processo	
ineficiência,	seja	por	efeito	dos	equipamentos	ou	por	
descuido	dos	operadores.	

Desde	o	seu	início	em	1991,	o	desafio	desta	empresa	
tem	 sido	 a	 qualidade	 e	 o	 serviço,	 mantendo	 um	
ritmo	de	investimento	em	tecnologia	de	topo,	como	
demonstra	 a	 sua	 última	 aquisição:	 uma	 Heidelberg	
Stahlfolder	BH	66	para	a	área	da	dobra.	

As	máquinas	de	dobrar	Stahlfolder	oferecem	um	claro	
benefício	 em	 termos	 de	 produtividade	 e	 alta	 quali-
dade	do	produto	dobrado.

Ligação Visual, Unipessoal, Lda.
Venda	do	Pinheiro

Heidelberg Stahlfolder KH 78
Polar N115 PRO, com elevadores

Tecnologia de topo

Realmente,	uma	das	formas	de	nos	ligamos	ao	mundo	
é	 muitas	 vezes	 através	 da	 visão.	 Esta	 ligação	 visual	
é	 que	 nos	 permite	 gostar	 ou	 não	 de	 alguma	 coisa,	
fazendo	com	que	 sintamos	vontade	de	voltar.	É	 isto	
que	os	clientes	sentem	com	esta	empresa,	uma	liga-
ção	visual	que	os	fideliza	ao	obterem	um	produto	final	
que	é	visualmente	agradável	com	um	alto	padrão	que	
alia	qualidade,	rentabilidade	e	rapidez.

A	aquisição	de	duas	máquinas	topo	de	gama	para	as	
áreas	da	dobra	e	do	corte,	obedecem	a	um	objectivo	
básico:	 a	 optimização	 dos	 processos,	 a	 redução	 de	
custos	operacionais,	 aumento	da	eficácia	e	melhoria	
substancial	da	produtividade.	Trabalhos	diferenciados,	
exclusivos	e	desafios	criativos	de	clientes	ganham	des-
taque	quando	produzidos	em	máquinas	com	tecnolo-
gia	de	última	geração.	

Cromoimpre, Lda.
Rio	de	Mouro

Máquina de corte-e-vinco PDF 76E

Produção flexível de embalagens

Fundada	 em	 1984,	 e	 sediada	 na	 zona	 de	 Talaíde,	 a	
Cromoimpre	 é	 uma	 empresa	 especializada	 na	 pro-
dução	de	embalagens	para	a	 indústria	 farmacêutica,	
onde	 não	 há	 nenhuma	 tolerância	 de	 erros.	 Máxima	
eficiência	e	 segurança	é	a	palavra	de	ordem.	Desde	
a	execução	da	encomenda	até	à	chegada	ao	cliente,	
as	embalagens	não	podem	suscitar	dúvidas.	Qualquer	
erro	poderia	ter	consequências	fatais.

A	 nossa	 representada	 Petratto	 desenvolve	 sistemas	
para	a	produção	flexível	de	embalagens,	criando	solu-
ções	para	satisfazer	o	alto	nível	de	exigência	dos	seus	
clientes,	incluindo	os	que	se	dedicam	exclusivamente	
aquele	sector	industrial.

Com	 um	 alto	 nível	 de	 inovação,	 os	 equipamentos	
Petratto	abrem	novos	caminhos	com	novas	 soluções	
de	acabamento,	protegidas	e	 cobertas	por	patentes	
italianas	e	internacionais.

Notícias breves
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Lidergraf – Artes Gráficas, S.A.
Vila	do	conde

Heidelberg Stahlfolder KH 78

Grandes volumes de dobra rentáveis

Para	 este	 cliente	 a	 qualidade	 é	 decisiva.	 Impressão	
sustentável	é	uma	crença	e	uma	manifestação	de	von-
tade	de	uma	das	empresas	mais	modernas	do	país.	O	
seu	sucesso	radica	em	grande	medida	na	criatividade	
empresarial,	boa	comercialização	e	na	alta	qualidade	
dos	produtos	produzidos.	A	receita	do	êxito	completa-
se	 com	 ingredientes	 como	 uma	 gestão	 equilibrada	
e	 sustentada,	 uma	boa	 comunicação	 entre	 todos	 os	
colaboradores	 da	 empresa	 e	 a	 sua	 capacidade	 para	
trabalharem	em	equipa,	no	propósito	de	encontrarem	
juntos	as	melhores	soluções	para	os	clientes.

A	aquisição	de	mais	uma	máquina	de	dobrar	Heidelberg	
Stahlfolder	 KH	 78	 de	 nova	 geração,	 confirma	 a	 sua	
qualidade	e	as	que	melhor	se	adaptam	às	suas	neces-
sidades	em	termos	de	produtividade,	permitindo	pro-
cessar	impecavelmente	grandes	volumes	de	dobra	de	
forma	rentável.	

Guarda Nacional Republicana
Lisboa

Polar N92 Plus

Fiabilidade e perfeição no corte

Esta	 prestimosa	 instituição	 adquiriu	 recentemente	
para	a	sua	gráfica	uma	guilhotina	Polar	N92	Plus.

Este	modelo	de	guilhotina	cumpre	todas	as	expecta-
tivas:	fiabilidade	e	perfeição	no	corte,	rapidez	e	facili-
dade	no	manejo,	o	qual	é	directamente	proporcional	
ao	menor	tempo	de	trabalho.

A	série	de	guilhotinas	Polar	N92	Plus	estabelece	a	rela-
ção	ideal	entre	uma	mecânica	perfeita	e	um	avançado	
sistema	 electrónico,	 cumprindo	 as	 expectativas	 de	
qualidade	e	produtividade	que	 são	 exigíveis,	 dando	
resposta	a	todo	o	tipo	de	solicitações.

N	Plus	é	o	modelo	universal	com	display	de	18,5”	e	
funcionamento	através	de	ecrã	táctil,	com	programa-
ção	 gráfica	 automática	 para	 todos	 os	 trabalhos	 de	
corte	standard.

Notícias breves

Rodrigo Castro Moça – Imp. Etiq., Lda.
Póvoa	de	Varzim

CtP Heidelberg Suprasetter A52 

Agilizando o processo produtivo

Há	mais	de	30	anos	que	a	RCM	é	uma	empresa	vocacio-
nada,	fundamentalmente,	para	a	produção	de	rótulos	
auto-adesivos	e	etiquetas	de	alta	qualidade	nos	mais	
variados	suportes,	procurando	responder	às	exigências	
do	mercado	e	às	necessidades	dos	seus	clientes.

Com	a	colaboração	de	52	funcionários	e	24	unidades	
de	 impressão,	que	abrangem	os	mais	 variados	 tipos	
de	 impressão	 desde	 offset,	 flexografia,	 tipografia	 e	
serigrafia,	entre	outros	como	o	hot-stamping,	relevos	
secos,	etc.,	oferece	uma	vasta	gama	de	soluções	para	
os	mais	diversos	sectores	ou	áreas	de	negócio.

Recentemente,	incorporou	no	seu	extenso	parque	de	
máquinas	 um	 segundo	 CtP	 Heidelberg	 Suprasetter	
A52,	que	 irá	permitir	agilizar	ainda	mais	 todo	o	pro-
cesso	produtivo,	optimizar	a	impressão,	reduzir	custos	
e	aumentar	valor.

Soartes – Artes Gráficas, Lda. 
Carregado

Heidelberg CtP Suprasetter A75

Tradição e qualidade obriga

A	escolha	de	um	fornecedor	pode	ser	das	tarefas	mais	
importantes	que	uma	empresa	pode	ter.	Clientes	insa-
tisfeitos	 dificilmente	 repetem	 a	 experiência	 de	 com-
pra	mal	sucedida.	No	esforço	contínuo	para	oferecer	
qualidade	e	serviços	ainda	melhores,	a	Soartes	segue	
apostando	na	Heidelberg:	para	a	área	da	pré-impres-
são	adquiriu	agora	um	novo	CtP	Suprasetter	A75,	de	
forma	agilizar	ainda	mais	a	produção	de	chapas.

Mas	não	são	apenas	os	benefícios	dos	equipamentos	
de	qualidade	que	contam.	São,	também,	o	know-how	
e	o	assessoramento	pertinente	do	representante.	

Depois	 da	 recente	 incorporação	 de	 uma	 guilhotina	
Polar	N	115	Plus,	equipada	com	elevador	LW	1000-4	
e	da	máquina	de	impressão	digital	Linoprint	CV	(agora	
designada	Versafire	CV),	segue-se,	agora,	a	aquisição	
e	instalação	do	CtP	Heidelberg	Suprasetter	A75.
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