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Apresentamos a nova Heidelberg 
Speedmaster CX 75, concebida para 
todos os desafios de impressão 
comercial, de rótulos e de embala-
gens no segmento de meio formato. 
A sua concepção resulta da combi-
nação da inovadora plataforma da 
Speedmaster XL 75 com os compo-
nentes da Speedmaster SX 74. As 
várias opções de configurações per-
mitem, de forma f lexível, responder 
às exigências específicas de cada 
cliente.

Numa época marcada pela con-
corrência e pelas exigências em 
relação à qualidade e preço, a tec-
nologia Heidelberg transforma em 
diferencial importante a vantagem 
competitiva, signif icativamente 
mais elevada em relação a outras 
marcas.  Este facto é demonstrado 
pelo recente relatório da Smithers 
Pira, que fizera um estudo sobre 
produtividade em cerca de 450 
máquinas de impressão de dife-
rentes marcas, e cujos resultados 
podem ser observados nas páginas 
6 à 13.
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Tecnologia assegura o futuro das empresas

EDITORIAL

A 
sua empresa não é 
diferente. Mudanças 
estão sempre a acon-
tecer à sua volta e, por 

vezes, é difícil enxergar, mesmo 
a curto prazo, aquilo que vai ser 
o futuro. É como o processo de 
criar um filho. Acreditamos que 
o tempo faça dele um homem. 
Até lá, quanto de amor, dedica-
ção e esforço para o criar, educar 
e guiar até ao início da sua pró-
pria jornada de vida.

Todo o percurso tem que estar 
baseado numa direcção estraté-
gica e num objectivo concreto, 
com uma clara ideia da meta 
que queremos atingir. Isto pres-
supõe persistência, trabalho 
duro, investigação do mercado e 
conhecimento do que os clientes 
valorizam, e fazer a coisa certa 
em termos de tecnologia para 
responder às diferentes necessi-
dades dos clientes.

No mundo competitivo de hoje 
é obrigatório que as empresas 
reduzam custos e desperdícios 
utilizando os melhores meios 
produtivos, agregando valor ao 
produto produzido.

As condições na indústria gráfica 
são muito competitivas, como 
sempre foram na história desta 
indústria. Avanços tecnológicos  

facilitam o aperfeiçoamento den-
tro das empresas e também pro-
porcionam maior competitivi-
dade na busca de atenção e recur-
sos ao cliente. 

Não há sucesso sem aplicar, fun-
damental e continuamente, aper-
feiçoamentos operacionais. As 
empresas encontram-se em cons-
tante competição, não somente 
com concorrentes tradicionais, 
mas até com empresas de fora 
do mercado dos limites defendi-
dos pela sua área de acção, que 
são mais f lexíveis, mais ágeis, e 
mais ricas em recursos do que as 
tradicionais. 

Na hora de investir em novos 
equipamentos, as gráficas com  
visão de futuro perguntam-
-se: que investimento é o mais 
adequado para produzir traba-
lhos de alta qualidade e man-
ter aos mesmo tempo um nível 
de rentabilidade que assegure, 
a longo prazo, o futuro da 
empresa? A resposta é clara: 
tudo depende da situação. Há 
uma gama de opções e de pos-
sibilidades técnicas para cada 
caso. Com certeza que você irá 
encontrar um ou outro equipa-
mento que poderá ter aplicação 
prática para o f im em vista. 
Mas será esse o adequado para 

que o f luxo de trabalho coor-
denado não sofra interrupções 
volta e meia?

Independentemente dos equipa-
mentos de que disponha, nin-
guém consegue revolucionar a 
rentabilidade de uma empresa, 
se na soma deles, no f luxo de tra-
balho, um ou outro, em vez de 
agregar valor à cadeia produtiva 
comprometer um f luxo consis-
tente, reduzindo a maximização 
da eficiência e ampliando per-
das, que conduzirão a menores 
margens de lucro e incumpri-
mentos de prazos de entregas. 

Por trás do conceito Produti-
vidade e Lucro, escondem-se 
técnicas e equipamentos que 
ajudam a sua empresa no que 
diz respeito a eficiência e ren-
tabilidade, para que possa con-
duzir negócios bem-sucedidos a 
longo prazo.

Ninguém tem a fórmula do 
sucesso, mas alguns mandamen-
tos parecem aplicáveis quando 
se trata de realizar investimen-
tos bem-sucedidos. O primeiro, 
começa por um olhar aprofun-
dado ao mercado sobre como  
melhor atender as necessidades 
dos clientes; segundo, investigar 
qual o, ou os equipamentos que 
pela sua tecnologia tragam uma  

Infelizmente, nem todas as etapas conduzem para a frente. Às vezes parece 
que a marcha parou ou até parece regredir. É uma maratona difícil, com 
muitas mudanças de percurso, que por vezes leva décadas a concluir.
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 clara vantagem competitiva para 
o negócio; terceiro, no pressuposto 
de oferta de produtos similares, 
analisar com consciência qual o for-
necedor com a maior rede de equi-
pamentos instalados e de serviços, 
cuja parceria ofereça vantagens e 
capacidade excedente para a manu-
tenção da sua cadeia produtiva 24 
horas por dia. 

Nesta indústria, eficientes e atem-
pados serviços técnicos têm grande 
impacto na redução de perdas por 
tempos de máquinas paradas, por 
avarias ou acidentes. 

Por vezes, no acto da compra, ten-
de-se a desconsiderar que as avarias 
e os acidentes acontecem quase sem-
pre nos períodos críticos da pro-
dução. Pense bem no que isto sig-
nifica de quebras de rentabilidade 
ao longo da vida útil de um equi-
pamento.

Ainda outra dica importante: asse-
gurar que todos os colaboradores 
estejam aptos a desempenhar as 
suas funções dentro de um quadro 
definido por objectivos e padrões 
de valor.

Sozinho ninguém consegue revo-
lucionar a rentabilidade de uma 
empresa, porém, com colaborado-
res sem competências no respec-
tivo desempenho para apoiar esse 

objectivo, certamente nunca con-
seguirá chegar lá. 

A formação é um desafio que a 
tecnologia cada vez mais desen-
volvida nos coloca. Vivemos numa 
época tecnologicamente avançada, 
em que o capital humano adquiriu 
uma crescente e vital importância 
para as empresas, que necessitam 
de gente apta a novas formas de 
comunicação, a avançadas apli-
cações e a imaginativas soluções 
– premissa que deve estar sempre 
presente na mente de todos os 
empresários gráficos.

Como se adivinha claramente, no 
futuro a pressão por preços mais 
baixos continuará. Mas a corrida 
nem sempre é do mais forte. A cor-
rida competitiva contemplará aque-
les que estão acima da tentação do 
lucro rápido e, em vez disso, criam 
valores de longo prazo, definidos 
pelos seus clientes e criados atra-
vés do esforço e competência dos 
seus colaboradores. Por último, o 
melhor de todos os conselhos: com-
pre bom, produza bem e barato e 
venda caro!

Dito isto, não podia terminar sem 
desejar a todos os nossos prezados 
amigos clientes um Feliz e Santo 
Natal, com votos para um novo ano 
à medida dos vossos mais íntimos 
desejos. 

Augusto Monteiro
Presidente do Conselho  
de Administração

“SOZINHO NINGUÉM 
CONSEGUE 

REVOLUCIONAR
A RENTABILIDADE DE UMA

EMPRESA, PORÉM, COM 
COLABORADORES

SEM COMPETÊNCIAS NO 
RESPECTIVO

DESEMPENHO PARA 
APOIAR ESSE

OBJECTIVO, CERTAMENTE 
NUNCA CONSEGUIRÁ

CHEGAR LÁ.”





Multi-talento
Speedmaster CX 75

A nova Speedmaster CX 75 é uma máquina de impressão flexível no for-

mato 50x70 cm. Não há desafios na impressão comercial, rótulos e de 

embalagens que esta impressora não consiga cumprir, assim como não 

há requisito de cliente que ela não possa atender. A interacção perfeita de 

todos os componentes permite que a Speedmaster CX 75 processe facil-

mente materiais desde papel leve de pequena gramagem até cartão rígido, 

satisfazendo as suas altas exigências de qualidade de impressão.

A Speedmaster CX 75 pode ser perfeitamente integrada em quase todas as 

salas de impressão graças à sua pequena área de trabalho. O conceito de 

funcionamento ergonómico permite uma operação rápida e fácil. A sua efi-

ciência energética e a utilização de materiais eficientes têm um impacto 

positivo em termos de ambiente e custos para a sua organização. Permite-

-lhe produzir exactamente o que os clientes solicitam, de forma económica 

e sustentável.

Características:

• Velocidade de impressão: 15.000 folhas/h;

• Formato máximo da folha: 530x750 mm e 605x750 mm;

• Estação de controlo da máquina: Prinect Press Center 2;

• Estabilidade da cor;

• Produtividade e qualidade em ambos os lados da folha;

• Consistência da cor excelente;

• Unidade de verniz – Quando é necessário algo muito especial;

• Sistemas de lavagem automáticos;

•  Opcional: Autoplate – permite mudanças de chapas rápidas e precisas, 
menos de um minuto por unidade de impressão, sem necessidade de 
utilizar ferramentas.
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Líder no processo de impressão. 
14 claros benefícios.

Tempos de preparação

Ecologia

em vez de 5 – 10 minutos para limpar
o tinteiro.

Pré-ajuste da tinta faz a diferença –
com o software Color Assistant Pro pode gastar
menos de 60 folhas para afinar a máquina
antes de iniciar a produção.

Tela protectora em vez de apenas lâmina do tinteiro –
1min

1min

265 litros

60 min mais rápida
no acabamento – livre posicionamento do travão da folha nas áreas não-impressas permite
mudanças e produções mais rápidas em tira-retira.

de álcool isopropílico (IPA) por cada –
dez milhões de folhas impressas, ao reduzir
a percentagem de álcool de 10 para 3%
ao utilizar rolos da molha adequados.

para lavar com o programa de lavagem 
mais rápido que existe.

Bem abaixo

Poupança de

de líquido de lavagem para cada
ciclo de lavagem do cauchú.

Aprox. apenas

1cl

14 claros benefícios.

Speedmaster CX 75

8 SPEEDMASTER CX 75GRAFOPEL NEWSLETTER 



Pode encontrar mais informação acerca de economia e benefícios 
de eficiência da Speedmaster CX 75, dados de operação e exemplos
de cálculos aqui:
› heidelberg.com/cx75/efficiency 

Produtividade

Qualidade

entre a última folha de uma tiragem até à
primeira folha boa da seguinte.

5min
Zero minutos de espera até que a folha esteja seca  – 
directamente para o acabamento graças ao Drystar LE UV/
DryStar LED.

Produz como anunciado – menos de

Mudanças de pilha em operação non-stop a
15.000 folhas/hora mesmo com substratros 
com a máxima espessura.

100% 100%

Velocidade máxima estável a 

15.000 folhas

Fácil de trabalhar

70% Todos os ajustes dos rolos de cada unidade 
de impressão são verificados em 5 min, e 
necessita-se somente de 20 min para cada  
ciclo de ajuste guardado com o software
Roller Check Assistence.

menos passos de operação por trabalho com o Intellistart.

fidelidade da cor na produção,
menor desperdício de papel e melhor

reprodutibilidade graças ao controlo colorimétrico efectuado
pelo Prinect Easy Control.

coordenada – a combinação
do sistema Venturi de condução 

da folha e a tecnologia de secagem com bicos redondos 
garante folhas secas mesmo à velocidade máxima.

por hora desde papel fino até cartolina.
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Apesar da Yuhua Playing Cards 
não ter uma única máquina de 
impressão até agora, Zhengguo Lai 
e Yuanbao Lai reconheceram, ime-
diatamente, o potencial deste equi-
pamento e encomendaram logo 
uma Speedmaster CX 75. O que os 
impressionou foi a elevada quali-
dade de impressão da máquina, 
ampla gama de aplicações e boa 
relação preço-desempenho.

Yuhua Playing Cards dispõe de 
uma equipa de 50 funcionários 
especializados na produção de 
todos os tipos de cartas e cartões 
de casino, os quais são enviados 
para clientes em todo o mundo. 
Anteriormente, os trabalhos 
de impressão eram produzidos 
por uma empresa externa. “Nós 
recorríamos a uma empresa que 
também trabalha com máquinas 

Heidelberg e os nossos clientes 
estavam muito satisfeitos com a 
qualidade dos trabalhos e com 
os prazos de entrega, pelo que 
só poderíamos optar por uma 
máquina Heidelberg”, referem 
Zhengguo Lai e Yuanbao Lai. Com 
a nova máquina de impressão a 
quatro cores Speedmaster CX 75, a 
empresa está, agora, a criar o seu 
próprio valor com o objetivo de 
beneficiar tanto a nível financeiro 
como a nível de controlo da qua-
lidade, bem como entregas ainda 
mais rápidas. Para a produção de 
cartões, a máquina oferece uma 
unidade de tintagem estável, com 
um consumo de tinta muito baixo, 
garantindo deste modo um desper-
dício mínimo. O maior formato de 
impressão (opcional) possibilita a 
instalação de um naipe completo 
de cartas numa única folha. 

A Speedmaster CX 75 é a primeira impressora para Zhengguo Lai (à esquerda) e Yuanbao Lai,  
co-fundadores da Yuhua Playing Cards Co. Ltd. em Guangzhou, China. Eles ficaram 
impressionados com a alta qualidade de impressão e produção estável.
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 A empresa gráfica inglesa Vale 
Press em Willersey, Gloucester-
shire, está preparada para receber 
a primeira Speedmaster CX 75  
com secadores LE-UV. Um ajuste 
perfeito com a filosofia da 
empresa, que dá grande importân-
cia à sustentabilidade. “Usaremos 
a nova máquina para imprimir 
materiais publicitários e trabalhos 
na área de web-to-print, que são 
cada vez em maior número. Com 
os secadores LE UV, a folha fica seca 
mal sai da máquina, o que faz com 
que seja possível dar logo de ime-
diato início ao acabamento, o que 
reduzirá em muito os prazos de 
entrega”, explica o director-geral, 
Tom Stowe. “Temos uma longa par-
ceria com a Heidelberg e o nosso 
objectivo é investir sempre na  

tecnologia mais apropriada, 
aquela que nos irá permitir forne-
cer aos nossos clientes os melho-
res produtos impressos. Só assim 
conseguiremos oferecer aos pro-
prietários das marcas com que tra-
balhamos, uma qualidade maior 
e, consequentemente, ajudá-los 
a comercializar ainda melhor os 
seus produtos.” A Vale Press é uma 
empresa de serviços completos 
que usa soluções da Heidelberg na 
área da pré-impressão, impressão 
e acabamento e integrou todos os 
seus processos de impressão atra-
vés do f luxo de trabalho Prinect.  
A Vale Press continuará a usar 
uma Speedmaster XL 75 a cinco 
cores e uma Speedmaster SX 52 a 
cinco cores para aplicações con-
vencionais. 

Tom Stowe, da Vale Press, planeia utilizar a sua nova Speedmaster CX 75 para produzir materiais 
publicitários e trabalhos na área web-to-print.
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As mais produtivas da 
indústria

Conheça o recente relatório da Smithers Pira, que revela serem as 
máquinas de impressão Heidelberg as mais produtivas da indústria e, 
em termos de custo de produção (custo/folha), as melhores do mundo!

Os dados são claros e reflectem a capacidade de produção real das 
máquinas Heidelberg comparativamente às da concorrência.
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O 
mais recente relatório de Smithers Pira – “Capa-
cidade de produção real das máquinas de impres-
são de clientes” – analisa o número de impressões 
de quase 450 máquinas de impressão offset com 

menos de 10 anos, de cinco fabricantes diferentes. Com 
uma média que abrange todos os formatos, o relatório con-
clui que as impressões da Heidelberg são 24,1% mais pro-
dutivas do que todas as máquinas dos outros fabricantes, 
quando compara o número total de impressões de todas as 
máquinas em todos os formatos. No caso do Speedmaster 
XL 105/106, esta máquina de impressão é 66% mais pro-
dutiva do qualquer uma das máquinas da concorrência. 
O modelo de cálculo de custos de Smithers Pira mostrou 
custos de produção 11% menores por cada 1.000 folhas. 
“Quando estudamos os dados disponíveis online para o 
mercado, começamos a entender verdadeiramente a rea-
lidade do quanto os equipamentos Heidelberg são mais 
produtivos quando comparados com a nossa concorrên-
cia”, refere o chefe do marketing global da Heidelberger 
Druckmaschinen AG, Andy Rae. “Mas precisávamos de ter 
os dados verificados por uma entidade respeitada, como 
a Smithers Pira, que mostra, agora, a toda a indústria a 
prova surpreendente da produtividade de Heidelberg”.

A PROVA ESTÁ NA PRODUTIVIDADE

Ao comparar os custos médios de produção das máquinas 
de impressão Heidelberg B1 com os equipamentos da con-
corrência, ambos os formatos XL 105/106 e CD 102 foram 
mais rentáveis na produção de 1.000 folhas. O nível de 
entrada B1 da Heidelberg, a Speedmaster CD 102, até supe-
rou o modelo da concorrência de “especificação mais alta” 
em termos de menores custos de produção.
“O que este estudo comprova é que comprar uma máquina 
de impressão a um fabricante diferente da Heidelberg, 
independentemente do preço de compra, significa que 
estará a pagar um custo maior por folha”, disse Rae. 
“Mesmo que tenha um desconto de 25%, as máquinas da 
Heidelberg só precisam produzir 8,75% mais para justifi-
car a diferença de preços em relação às máquinas dos nos-
sos concorrentes, conforme é demonstrado pelo estudo da 
PIA. Este relatório comprova que a Heidelberg excede isso!”
Para concluir, a Smithers Pira afirma: “Esta produtividade 
adicional oferece uma vantagem competitiva significativa 
às máquinas Heidelberg … a análise mostra que a oportu-
nidade de lucro das máquinas Heidelberg é significativa-
mente maior do que os modelos da concorrência".

A Heidelberg tem, em 
média, 26 a 52% maior 
produtividade do que 
qualquer outro equipa-
mento concorrente, nas 
3 plataformas de for-
mato.

O custo por folha é sig-
nificativamente menor 
nas máquinas de impres-
são Heidelberg quando 
comparada com outras 
máquinas de impressão 
de outros fabricantes.

Esta produtividade adicio-
nal oferece uma vantagem 
competitiva significativa 
e mostra que a oportuni-
dade de lucro das máqui-
nas Heidelberg é significa-
tivamente maior do que os 
modelos da concorrência.

Líder de
indústria
máxima productividade + qualidade consistente = margens elevadas

Líder de
indústria
máxima productividade + qualidade consistente = margens elevadas

Líder de
indústria
máxima productividade + qualidade consistente = margens elevadas
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Com a sua excelente qualidade e funções excepcionais, a Versafire CV  
leva eficiência, confiabilidade e rentabilidade a um nível 
completamente novo. Chegou o momento de dar o salto e investir  
em tecnologia digital? Tudo depende da estrutura de pedidos.

Tudo uma questão 
da rentabilidade
Versafire

As clássicas gráficas de offset, que impri-

mem grandes números de trabalhos a quatro 

cores standardizados em formato pequeno, 

devem comparar custos e benefícios de 

cada procedimento tomando como base os 

seus próprios gastos. É o único recurso que 

lhes permite estimar o grau de utilização e 

os benefícios efectivos que lhes renderia o 

investimento em tecnologia digital. 

A impressão digital exige uma mudança de 

paradigma. Há que ter em conta o modelo 

de negócio e a situação do mercado.

As mini e as pequenas tiragens e os produ-

tos personalizados criam novas fontes de 

receita. Portanto, as empresas que apro-

veitam, consequentemente, o potencial da 

impressão digital podem aceder a novos 

nichos de mercado, economizar tempo e 

inclusivé reduzir custos.

A Versafire CV projectada para os formatos A3 e 
A4, mais do que 4 cores, oferece:

•  Branco de alta opacidade ou, em alternativa;

• Verniz localizado ou geral;

•  Cor amarelo néon;

•  Cor rosa néon.

Programa de fabrico:

•  Versafire CV – 4 cores + branco ou verniz, amarelo 
néon ou rosa néon;

• Versafire CP – 4 cores;

•  Versafire CM – preto e branco.
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Descubra o inesperado.
Versafire
Experimente, agora, a grande flexibilidade que a impressão digital lhe 
oferece. A Versafire da Heidelberg permite-lhe processar uma variedade 
de substratos sem rival no mercado, bem como o inigualável Prinect 
Digital Frontend permite-lhe uma integração 100% digital.

 heidelberg.com/Versafire

Solicite, agora, 
amostras de  

trabalhos digitais!
 heidelberg.com/ 

vf-samples 



O impressionante design modular da Gallus 
Labelmaster Advanced combina máxima f lexibi-
lidade com elevado nível de automatização. As 
novas máquinas de imprimir oferecem aos gráfi-
cos produtores de rótulos e etiquetas uma varie-
dade incomparável de processos, na medida em 
que as várias unidades de acabamento e impres-
são podem ser mudadas de forma rápida e para 
qualquer posição na máquina.

Todas as máquinas de impressão Gallus Labelmaster 
partilham o mesmo design de plataforma especial e 
podem ser configuradas para atender os requisitos 
específicos de cada cliente. Com interfaces abertas, 
esta série de máquinas representa um investimento 
altamente seguro e permite aos seus utilizadores 
responder, de forma f lexível, a futuras mudanças 
no mercado. A nova Gallus Labelmaster possui uma 
série de melhorias, como um caminho de banda   

Embaladas para o sucesso
Gallus Labelmaster e 
Gallus Labelmaster Advanced com recurso multiweb
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A Gallus Labelmaster 
está a redefinir a 

impressão convencional 
de etiquetas: oferece 

menos complexidade, uma 
relação preço-desempenho 
única com a conhecida e 
perfeita qualidade Gallus.

  extremamente curto – apenas 1,4 m entre cada 
unidade de impressão, e uma velocidade de impres-
são máxima de 200 m/min, tornando-se, assim, na 
máquina de impressão de etiquetas mais rápida 
que a Gallus já produziu. Pode ser controlada cen-
tralmente através de um painel táctil HMI, embora 
também pode ser controlada de forma manual, per-
mitindo fazer mudanças de trabalho com mais facili-
dade e, mais importante, mais rapidamente. Por isso, 
os tempos de afinação conseguem ser extremamente 
baixos. Os cilindros de impressão em alumínio leve, 
foram especialmente desenvolvidos para este tipo 
de máquina e podem ser substítuidos com apenas 
alguns passos rápidos, garantindo, assim, mudanças 
de trabalho com uma velocidade sem paralelo.

O tinteiro optimizado para o “chamber blade” 
precisa apenas de 250 g de tinta e, portanto, man-
tém os custos associados baixos, minimizando os 
desperdícios de tinta. A recém-projectada unidade 
de impressão f lexográfica, que beneficia dos  

Labelexpo 2017: Resultados excedem expectativas 
41 MÁQUINAS VENDIDAS
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 princípios de construção estabelecidos na 
impressão offset da Heidelberg, está munida por 
dois servomotores, oferecendo uma qualidade de 
impressão de topo, desde o início. Para além de ser 
fornecida com unidades de impressão f lexográ-
fica, esta máquina também pode ser equipada com 
uma unidade de serigrafia recém-desenvolvida, 
que permite aos gráficos aproveitar ao máximo as 
opções de acabamento de alta gama.

A precisão do registo da Gallus Labelmaster é par-
ticularmente impressionante – quer a máquina 
esteja a trabalhar a uma velocidade baixa durante 
a afinação ou acelerada até à velocidade máxima. 
A imagem impressa está sempre dentro do registo, 
sem haver necessidade de realizar qualquer tipo 
de correcção. Esta performance destaca a precisão 
da Gallus Labelmaster. 

Gallus Labelmaster

Caminho de banda de 
apenas 1,4 m entre cada 
unidade de impressão. 
Velocidade máxima de 

200 m/min.
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Gallus Labelmaster

A trabalhar a velocidade 

baixa ou máxima, a 

imagem impressa está 

sempre dentro do registo.
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Força &
Precisão
 no

Acabamento

Corte digital
Em nenhum lugar do sector da impressão, a escolha dos componentes habilitados para 
trabalhar em rede é tão decisiva quanto na impressão digital. Os gráficos de offset, que 
querem diferenciar-se da restante concorrência com produtos impressos personalizados, 
muitas vezes escolhem a impressão digital e as possibilidades técnicas que esta traz. Isto 
requer um fluxo de trabalho integrado com componentes que estejam interligados até 
ao acabamento.

O mesmo se aplica às impressoras modernas, que se ligam à internet para produzir pro-
jectos de impressão de baixo custo sob demanda e com tiragens muito pequenas. Para a 
área de impressão digital, a POLAR oferece equipamentos de corte de alta qualidade em 
condições economicamente interessantes, como são o caso, as guilhotinas da série com-
pacta, habilitadas para trabalhar em rede, com larguras de corte de 56, 66, 80 e 115 cm, 
que beneficiam das características de qualidade e padrões de alta engenharia mecânica 
da Polar

Programa de fabrico:

•  Guilhotina Polar D 56 – modelo base programável para gráficas da área do digital até 
ao SRA3

• Guilhotina Polar D 66 – robusta, largura de corte até 67 cm

• Guilhotina Polar D 80 – modelo topo de gama com uma largura de corte de 80 cm

•  Guilhotina Polar D 115 – nova máquina de corte com sistema hidráulico e largura de 
corte de 1.150 mm



Digicut ECO
A POLAR Digicut ECO abre uma ampla variedade de possibilidades criativas para o pro-
cessamento de uma única folha.

Usando o laser pode cortar projectos sofisticados, mas também pode perfurar, gravar e 
encaixar – tudo numa única passagem; e isto numa ampla variedade de materiais dife-
rentes. Não há quase nenhum limite em termos de design. Com esta tecnologia, que é a 
laser, também não ocorrem custos adicionais de ferramentas.

Alguns dos produtos que podem ser produzidos na Digicut incluem-se: cartões, convites, 
envelopes, dobráveis, papel timbrado, amostras, cartões de visita, cartões de mesa, quebra-
-cabeças, marcadores de livros, etc.

Benefícios para o cliente:

•  Corte preciso de contornos muito delicados numa grande variedade de materiais;

• Recortar sem deixar marcas no outro lado;

•  Produção económica de impressões de uma até algumas centenas de cópias;

• Sem custos de ferramentas, o processamento é feito por laser.
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“Os nossos produtos exigem um corte 
rigoroso e, por isso, consideramos a Polar 
a solução mais eficaz por se tratar de 
uma marca de guilhotinas sobejamente 
conhecida e pelo suporte de assistência que 
tem atrás de si, representando a marca.”

Evandro Sousa
Fabrialbum, Albuns Fotográficos, Lda.

“A Polar D80 Eco despertou-nos interesse por 
se tratar da marca mais representativa do 
mercado, e porque as suas características de 
corte digital nos agradaram plenamente.”

Alcides Neves
Berci, Lda.

“Esta nova guilhotina Polar N 78 Eco cumpriu 
com as expectativas previstas mesmo antes 
da sua instalação, pois conhecíamos bem a 
tecnologia Polar devido à experiência que 
tínhamos com a marca.”

Virgílio Pinho
Dapigraf - Artes Gráficas, Lda.

Guilhotinas
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“ A marca Polar é para nós uma espécie de selo 
de garantia de qualidade. Sempre tivemos 
muito claro, que no momento de investir 
numa nova guilhotina, seria uma Polar.  
É imprescindível contar também com  
uma perfeita assistência técnica.”

João Freire
Grafisol – Edições e Papelarias, Lda.

“Depois de uma Polar 78 e de uma Polar 92 
chegou agora a altura de investir numa 
Polar 115 de última geração.
A razão disso é o crescente número de 
trabalho por um lado, e a excelente 
experiência com a marca Polar pelo outro.”

Miguel Marques
Tipoprado – Artes Gráficas, Lda.

“Quando repetimos pela terceira vez a compra 
de um determinado produto, não temos 
dúvida quanto a estarmos convencidos da sua 
qualidade.
Para além de considerarmos um investimento 
sem risco, é também uma oportunidade e 
um importante passo à frente a utilização de 
tecnologias de nova geração.”

Nuno Lopes
Firmo – Papéis e Papelaria, S.A.

A melhor referência.
A satisfação dos nossos clientes.
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Referência mundial
no acabamento do livro
Com mais de 90 anos de experiência na construção de máquinas para a 

indústria do livro, Kolbus é uma referência mundial e líder de mercado na área 

do acabamento. Em todo o mundo os clientes tiram proveito da competência da 

Kolbus como especialista no fabrico de linhas automáticas para a produção de 

livros de capa dura, livros de capa mole, catálogos e revistas coladas. 
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KOLBUS. Produção de livros em linha – 30 ciclos/min.

1 Prensa FN 700 

2 Máquina de preparação do bloco de livro RF 700

3 Trilateral HD 143.P 

4 Guilhotina para fazer cantos redondos RE 143

5 Máquina para inserção de fitilho LE 660 

6 Linha de produção de livros de capa dura BF 513 com secção de pré-aquecimento HB

7 Stacker compensador DS 382
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A impressão de livros foi enormemente enriquecida o 

seu âmbito ampliado pela impressão digital. A KOLBUS, 

não lida com a impressão digital como área de negócios 

separada. Pelo contrário, o vasto portfólio de máquinas de 

encadernação para livros da KOLBUS oferece soluções que 

combinam toda a gama de produção de livros em escala 

industrial. A KOLBUS oferece soluções de modo a que se 

transforme num fornecedor exclusivo integrando todas as 

etapas de processamento e variantes dos produtos exigidas 

em sistemas versáteis de acabamento de livros, projectados 

de forma ideal para clientes específicos.

PRODUÇÃO DE LIVROS EM ESCALA INDUSTRIAL 
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Embagem de Luxo

Produção de embalagens KOLBUS em linha – 
40 produtos/min.

1 Máquina de fresar canais NM 101 

2 Cortadora de cantos SW.E 500

3 Máquina de formar caixas SW.H 500

4 Inserção de magnético SW.M 400

5 Máquina para colocar espelho SA 260

6 Linha de processamento de caixas SW.G 500

7 Introdutora de caixa formada na capa SW.B 500

Simples e elegante.
Produzido com o sistema kolbus.

Nos últimos 5 anos, a KOLBUS tem vindo a desenvolver novos métodos 

avançados para o sector da embalagem. O principal benefício é a produção 

altamente automatizada de embalagens sofisticadas e com acabamento de 

luxo, em papel e cartão. A abordagem KOLBUS permite a produção eficiente 

de embalagens de luxo - tanto caixas dobradas em cartão ou caixas rígidas.



Esta é uma abordagem radicalmente nova para projectar 

e fazer embalagens especiais para produtos de luxo 

e de consumo e abre opções inteiramente novas para 

os proprietários de marcas que antes nunca puderam 

considerar embalagens de luxo. Os sistemas são ideais para 

marcas onde os prazos de entrega são importantes, para 

produtos personalizados orientados para o consumidor 

e para embalagens únicas com alto reconhecimento da 

marca.

A embalagem protege os produtos de danos, perda de 

valor e adulteração. É também um meio eficaz para a 

mensagem do fabricante para o cliente. A tendência para 

embalagens sofisticadas, especialmente no segmento 

de bens de luxo, é forte e crescente. Os conceitos de 

embalagem variam de simples a altamente complexos. 

A perícia da KOLBUS no segmento da embalagem é 

baseada em papel, cartolina e cartão. O papel é um 

produto natural e, como tal, ideal para reciclagem. 

Do mesmo modo, está disponível universalmente e 

pode ser transformado em produtos de embalagem 

complexos. Tal como os plásticos, o papel pode ser 

usado para fazer embalagens flexíveis e rígidas. Com 

sistemas de produção projectados para responder 

com flexibilidade às mudanças nos produtos, a 

produtividade aumenta e a produção de embalagens 

pode ser relocalizada perto dos mercados.

27 SECÇÃOGRAFOPEL NEWSLETTER 



NÃO HÁ FUTURO SEM INVESTIMENTO
A Astrografe, radicada na cidade de Loures, distrito de Lisboa, amplia a área 

do acabamento com uma MK Diana Smart 80. Uma máquina top para o fecho de 

caixa flexíveis, com rápidas mudanças de formato e fácil utilização por parte do 

operador, adequada para uma grande variedade de aplicações, e uma velocidade 

máxima de produção de 450 m/min.
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MASTERWORK É SINÓNIMO DE TECNOLOGIA AVANÇADA E DE 
CONFIANÇA PARA A ASTROGRAFE. A SINERGIA ENTRE OS DIFERENTES 

PRODUTOS DA MARCA TEM GERADO UM FLUXO DE TRABALHO 
ALTAMENTE PRODUTIVO. 

S e ainda não ouviram falar da Astrografe, 
empresa fundada em 1980 sob a denominação 
de Astrofoto, então esta é a altura certa para 
lhes apresentar uma colega, que mais que 

trabalhar pelo futuro, enfrenta-o idealizando pro-
jectos próprios e estáveis, que lhe conferem visibili-
dade numa perspectiva de longo prazo. Com razoável 
segurança estabelece um proveitoso equilíbrio produ-
zindo produtos próprios, e aquilo que todo o mundo 
gráfico faz.
O facto é que a empresa não pára de crescer. Vale a pena 
conferir: 80 máquinas diversas que incluem 21 corpos 

de impressão até ao formato 52x74 cm, preparadas 
para imprimir sob PVC e aplicar verniz UV; cerca de 70 
colaboradores e mais de 2.000 m2 de área útil. E, claro, 
com Heidelberg dando segurança com qualidade desde 
a pré-impressão à impressão e ao acabamento. 
Descubra agora o potencial do novo investimento: 
uma Diana Smart 80 da Masterwork – a dobradora-co-
ladora automática de alta velocidade, que dobra, cola 
e fecha caixas dobráveis, equipada com sistema de pré-
-tratamento, de plasma e de cola a frio. A máquina top 
para a produção de embalagens, f lexível, com rápidas 
mudanças de formato e produção sem paragens. 
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As imagens 
mostram alguns 

dos equipamentos 
distribuídos por 
várias áreas da 

empresa. Na 
imagem inferior 
pode ver-se no 

expositor alguns dos 
trabalhos exclusivos 

produzidos pela 
Astrografe.

Na imagem superior 
uma máquina de 
impressão digital 
Heidelberg Versafire CV. 
Ao lado aspecto parcial 
da área de impressão.

A empresa conta 
actualmente com 
instalações cobrindo 
uma superfície 
de 2.000 m2, de 
arquitectura moderna e 
funcional, implantadas 
num espaço com 
possibilidade de 
ampliações futuras.
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"Q
uando se trata de assegurar tecnologia, que na sua aplicação 
prática possa diferenciar-se como soluções que constituam 
uma receita para o êxito futuro, encaramos a mudança como 
coisa necessária”, refere Zeferino Cardoso, o proprietário, 
sem despegar os olhos do seu mais recente investimento.
Sem querer ser uma voz crítica, considera que o grande 
número de insolvências em que incorrem muitas gráficas, 
se deve, entre outras coisas, aos preços ao “desbarato” que 
se oferecem para deixar para trás a concorrência e que, afi-
nal, não são suficientes para fidelizar a atenção do cliente, 
a manutenção periódica dos equipamentos e novos investi-
mentos. Isso traduz-se rapidamente em perdas de qualidade, 
que dão lugar a reclamações e finalmente fazem com que os 
clientes fujam. O desenlace desta história, por todos conhe-
cida, é a insolvência. “O preço só é uma parte do negócio”, 
enfatiza Zeferino Cardoso. Além disso, estima que as empre-
sas que não investiram em novas tecnologias nos últimos 
dez anos – porque as suas práticas de preços baixos não lhes 
permitiram criar reservas necessárias – estão praticamente 
destinadas a fracassar.

MK DIANA SMART 80

Com f lexibilidade na estrada para o sucesso.
As máquinas de colar e fechar caixas da Masterwork permite-
-lhe produzir uma ampla gama de caixas sofisticadas de forma 
muito económica. Elevada qualidade de processamento, tem-
pos de acerto reduzidos e fácil utilização para o operador – 
para uma produção de alto desempenho.
A MK Diana Smart 80, no segmento de desempenho médio, 
tem como base a bem-sucedida gama do modelo Diana X. Esta 
é caracterizada por um design compacto, sem sacrificar a alta 
qualidade da gama dos modelos Diana X. Com uma velocidade 
máxima de produção de 450 m/min, é perfeitamente ade-
quada para uma grande variedade de aplicações de produção 
nas gamas de formatos 55 e 80 cm até ao tamanho máximo de 
cartolina de 60 cm: produz caixas de ponto corrido, caixas de 
fundo automático, caixas de dupla parede, caixas multi-com-
partimentadas, caixas em miniatura, sacos de correspondên-
cia, mangas de cartolina flexível de 200 a 600 g/m2 e cartão 
ondulado E-flute. Graças à sua modularidade, pode ser com-
binada com Diana Inspection Control, que oferece controlo 
de qualidade e produção fiável, e o módulo Diana Braille (per-
mite que a linguagem Braille seja gravada em qualquer área 
da caixa assim como gravação em relevo). Da mesma forma, 
a Diana Smart pode ser equipada com um volteador de pilha 
e um marginador Diana, bem como com o Diana Packer ou o 
auxiliar de embalagem FAS 480. 

Desde há 37 anos, Zeferino Cardoso 
determina o rumo da Astrografe. Este 
experimentado impressor conta com a 
tecnologia Heidelberg para satisfazer as 
diferentes exigências dos seus clientes.

“QUANDO SE TRATA DE 

ASSEGURAR TECNOLOGIA, 

QUE NA SUA APLICAÇÃO

PRÁTICA POSSA 

DIFERENCIAR-SE 

COMO SOLUÇÕES QUE 

CONSTITUAM UMA RECEITA 

PARA O ÊXITO FUTURO, 

ENCARAMOS A MUDANÇA

COMO COISA NECESSÁRIA”

ZEFERINO CARDOSO
PROPRIETÁRIO DA ASTROGRAFE
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Fundada em 1998 como empresa fornecedora de trabalhos 

de pré-impressão, tempos adversos obrigaram o proprietário 

a redefinir o modelo de negócio. Uma história em dois actos 

de paixão e êxito, aqui divulgados.

D
ecorria o ano de 1998 quando Agostinho Soares fundou a 
Concept Image, com a finalidade de produzir trabalhos de 
pré-impressão abrangendo todo o processo, desde o design 
até às provas de impressão, executados por encargo de 

clientes gráficos e outros. Por essa altura, esta área de negócio atraves-
sava um momento favorável. Percebia-se e sentia-se o pulsar do mer-
cado com toda a alma, nada fazendo prever que a breve prazo uma 
mudança de processos viesse alterar os objectivos da empresa.
Com efeito, novos desenvolvimentos na tecnologia simplificando os 
procedimentos da pré-impressão e tornando cada vez mais fácil e 
acessível a cada cliente gráfico produzir os trabalhos na sua própria 
casa, restringiram drasticamente o seu papel nesta área de actividade. 
Na verdade, o negócio não é uma linha recta ou algo que não preveja 
algum retrocesso de vez em quando. Ao longo do caminho há sempre 
dificuldades que têm de ser contornadas. Neste quadro negativo, e 
face a um cenário de incertezas, havia que encontrar meios alternati-
vos aproveitando o capital de recursos existentes. 

Qualidade  dinâmica
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Qualidade  dinâmica
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actuação à escala do seu mercado. “Queríamos responder 
a todas as solicitações do mercado em termos de design, 
pré-impressão, impressão e acabamento, com a nossa 
experiência e criatividade,” refere Agostinho Soares.
No decorrer do ano 2015/2016, com um novo investimento, 
ampliou a área de impressão, com uma Heidelberg 
Speedmaster SM 52-5+L (cinco cores e corpo de verniz) para 
trabalhos até ao formato 37x52 cm.
No princípio do ano corrente, começou a montagem de 
outra Heidelberg Speedmaster CD 102-5+LX (cinco cores, 
verniz e saída alongada) para trabalhos até ao formato 
72x102 cm. Estas duas unidades estão equipadas com Auto-
plate (mudança automática de chapas), lavagens automáti-
cas, unidade de verniz com rolo anilox, saída alongada com 
duas cassetes IR/Ar quente, Axis Control (controlo automá-
tico espectrofotometricamente da cor em linha) e ligação à 
pré-impressão através do CIP3. Tecnologias que permitem 
reduzir passos no processo, incrementar a produtividade e 
melhorar a qualidade do produto gráfico.
A Heidelberg também está presente na área de acabamento 
com uma dobradora Stahlfolder TH 82, uma máquina de 
acabamento de revista Stitchmaster ST 100, bem como uma 
Polar 137, na área de corte.

PREPARADO PARA O FUTURO

Com a entrada da ANCOR no capital (uma das maiores 
empresas industriais do mercado de produtos de papela-
ria), a mudança para novas e melhoradas instalações e o 
investimento em equipamentos de topo, a Concept Image 
tem todas as condições reunidas para um futuro com-
petitivo e promissor. Actualmente, muitos clientes de 
renome depositam a sua confiança nesta empresa, entre-
gando trabalhos que requerem impressões e acabamen-
tos de qualidade.
Efectivamente, como reconhece Agostinho Soares, só a efi-
ciência aliada à tecnologia poderá incrementar o poten-
cial de qualidade e produtividade.

A CHAVE DO ÊXITO

Há um rasgo de motivação que têm em comum os empre-
sários responsáveis: a contribuição que prestam ao êxito 
das suas empresas e que, obviamente, se traduz em tra-
balho, responsabilidade e muito empenho. Isto implica, 
por exemplo, o estabelecimento de objectivos e opções 
prioritárias; aceitar mudanças e novas ideias, e reconside-
rar, uma e outra vez, que medidas preventivas para fazer 
frente às crescentes exigências do mercado e à dinâmica 
das tecnologias, sempre numa clara estratégia expansiva. 
O trato solicito forma parte da filosofia empresarial da 
Concept Image. Agostinho Soares dá um valor primordial 
ao contacto pessoal com os seus clientes. O mesmo espera 
da sua equipa de vendas, que deste modo está chamada 
a transmitir-lhes as vantagens que oferecem os excelentes 
serviços da empresa. “Para nós, o vínculo entre cliente e 
provedor é fundamental”, salienta Agostinho Soares com 
convicção. 

 TERAPIA DE REVITALIZAÇÃO

O caminho absolutamente decisivo e o 
mais seguro, sobretudo quando a situa-
ção em termos de vendas se complica e 
as condições quanto ao futuro são incer-
tas, aconselha a redefinir o modelo de 
negócio, se possível agregando-lhe valor 
e aumentando a sua viabilidade eco-
nómica. Não o pensou duas vezes. Em 
2008 comprou e incorporou na Concept  
Image uma gráfica com 18 anos de expe-
riência no mercado, buscando com esta 
medida um novo pólo de gravitação em 
áreas tão importantes como a impres-
são e o acabamento. Neste sentido, pode 
dizer-se que Agostinho Soares soube 
interpretar as mudanças e encontrar a 
terapia de revitalização adequada para 
o futuro da empresa.
Para estar inteiramente habilitado a 
solucionar os problemas e desafios da 
transição e assegurar uma mudança 
bem sucedida, pôs em execução um 
programa de investimentos que incluía 
estrutura e equipamentos novos, no 
sentido de garantir capacidade estraté-
gica suficiente para possibilitar a sua 

AGOSTINHO SOARES
O DINÂMICO ADMINISTRADOR  
DA CONCEPT IMAGE
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Na actualidade, a sua diversificada e completa gama de recursos oferece um amplo leque de possibilidades 
a clientes procedentes dos sectores mais dinâmicos da economia.

A guilhotina Polar, com largura de corte de 137 cm, faz parte do valioso conjunto de 
equipamentos na área do acabamento.
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A 
carteira de clientes da Cromoimpre abarca 
algumas das mais prestigiosas empresas do 
sector farmacêutico, e outras, com exigên-
cias especiais diferenciadas. 

Como fornecedora qualificada, a empresa aplica, de 
forma consequente, a sua estratégia integrada para o 
sector farmacêutico em particular, oferecendo uma 
gama completa de produtos, como sejam as embala-
gens dobráveis, publicidades, prospectos, etc.
Todos estes produtos são impressos em máquinas 
Heidelberg.
Em 2013 instalara uma Speedmaster CD 74-5-P-C 
(cinco corpos de impressão com retroverso) com a 

qual conseguira incrementar substancialmente a 
produtividade e a rentabilidade da empresa.
“Nos últimos 3 anos, alcançámos resultados econó-
micos verdadeiramente satisfatórios, e fizemos subir 
exponencialmente a nossa taxa de crescimento. Isto 
deve-se, também, à excelente equipa de colaborado-
res, comprometidos com o continuado sucesso da 
empresa,” refere, satisfeito, Miguel Fernandes, sócio-
-gerente da empresa.
A pouco tempo de terem instalado uma máquina de 
corte-e-vinco da nossa representada Petratto, para 
a produção flexível de embalagens, abre caminho 
a um novo investimento comprando uma segunda   

CUMPRIR TODOS OS REQUISITOS
Fundada em 1984, e sediada na zona de Talaíde – Rio de Mouro, 

distrito de Lisboa, a Cromoimpre é uma empresa especializada na 

produção de embalagens para a indústria farmacêutica, perfeitamente 

adaptada às exigências desta indústria, que impõe aos seus 

fornecedores medidas de controlo da qualidade muito apertadas.



Os produtos de 
packaging seguirão 
sendo a principal 
fonte de receita 
da Cromoimpre, o 
que não invalida 
capacidades 
adicionais para 
produzir outros 
tipos de trabalhos 
comerciais.
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H
eidelberg Speedmaster CD 74-4+L (qua-
tro cores mais verniz em linha) de 
forma a responder, em tempo útil, ao 
número cada vez maior de pedidos dos 
seus clientes.
“Ao fim e ao cabo, não se trata só de 
ampliar a produção e obter o máximo 
rendimento das nossas máquinas, 
mas sobretudo que os nossos clien-
tes tenham a sensação de obter da 
empresa, em tempo útil, tudo o que 
necessitam.” 

A TECNOLOGIA OFFSET

As Speedmaster CD oferecem um 
grande espectro de suportes para os 
impressores de embalagens e etique-
tas. Equipadas com corpo de verniz 
em linha, abrem novos horizontes 
criativos para quem busca soluções 
de alto nível, de âmbito comercial ou 
para aplicações especiais na impres-
são de embalagens e etiquetas.
Miguel Fernandes, o empresário, 
enfatiza a capacidade de trans-
formação e a f lexibilidade da sua 
empresa face aos desafios que o 
sector enfrenta. Não se refere ape-
nas à optimização das partes indi-
viduais do processo de produção, 
mas também de uma abordagem 
completa que começa antes da 
pré-impressão e vai até ao acaba-
mento, e que também incluiu o 
cliente em todo o processo. “Quem 
quiser sobreviver no ramo gráfico 
terá que melhorar a sua capacidade 
de competir. Para isso, precisamos de 
olhar os processos como um todo, e 
também do ponto de vista do cliente 
para atingirmos um novo nível de efi-
cácia e eficiência,” diz-nos confiante 

Miguel Fernandes, que a seguir 
comenta: “Com esta segunda Hei-
delberg Speedmaster CD logramos 
captar novos clientes, pois já corre 
a voz da nossa elevada qualidade e 
curtos prazos de entrega”, revela-
-nos Miguel Fernandes, plenamente 
satisfeito com os seus últimos inves-
timentos.
“Agora podemos calcular exacta-
mente quanto tempo dura um traba-
lho impresso, e podemos cumprir os 
prazos de entrega que prometemos, 
algo que os clientes apreciam sobre-
maneira.”

PETRATTO – CORTE-E-VINCO

A máquina de corte-e-vinco Petratto, 
modelo PDF 76E, instalada recente-
mente, responde às exigências da 
empresa na área do acabamento. 
Na realidade, as normas adoptadas 
hoje pelos produtores de embala-

gens igualam as da indústria farma-
cêutica. Máxima segurança é a pala-
vra de ordem. Desde a execução da 
encomenda até à expedição para o 
cliente, os fabricantes de caixas fle-
xíveis organizam os seus processos, 
de forma que qualquer falha – tal 
como uma informação errada ou 
omissa – faça imediatamente parar 
a produção. Quando chega às mãos 
do paciente, a embalagem não pode 
suscitar dúvidas. Todas as cores e 
especificações impressas estão sujei-
tas a verificações sistemáticas, cada 
matizado e cada palavra têm de 
estar correctos, pois qualquer erro 
poderia ter consequências fatais.
“Temos uma tarefa difícil e com-
plexa, mas conseguimos cumprir 
todos os requisitos que nos são exi-
gidos,” diz-nos Miguel Fernandes 
fazendo alusão às embalagens de 
produtos farmacêuticos. 

“TEMOS UMA TAREFA 
DIFÍCIL E COMPLEXA, 
MAS CONSEGUIMOS 
CUMPRIR TODOS OS 

REQUISITOS QUE NOS 
SÃO EXIGIDOS” 

MIGUEL FERNANDES
SÓCIO-GERENTE DA CROMOIMPRE
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Autoplatina de 
corte-e-vinco 
Petratto, modelo 
PDF 76E
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Easymatrix 106 CS
MK



TECNOLOGIA É A NOSSA FORÇA
Fundada em 1979, na cidade de Coimbra, onde mantém Escritórios 

e Sala de Exposições, a LitoTipo, com unidade de produção na Zona 

industrial de Tentúgal, é uma empresa gráfica polivalente, equipada com 

tecnologias para produzir um amplo espectro de produtos e serviços, como 

por exemplo: embalagens, sacos, catálogos, agendas, brochuras, rótulos, 

envelopes, etc. 

Victor Clemente
e o filho,

Flávio Clemente,
Presente e Futuro 

da LitoTipo

DA HISTÓRIA DA CIDADE 

As origens históricas de 
Coimbra remontam a um 
castro lusitânico sobre o 

qual se ergueu a cidade romana de 
Aeminium. Ocupada pelos Sarracenos, 
foi integrada finalmente no domínio 
cristão em 1064 e teve categoria de 
capital do Reino Portucalense até à 
conquista de Lisboa por D. Afonso 
Henriques. Ao longo dos séculos 
posteriores teve projecção primacial 
em muitos momentos e aspectos 
da história de Portugal, reflectida 

num património monumental, 
variado e rico de diversas épocas. 
Na actualidade é classificada como 
terceira cidade do país, não só 
pela sua população, como pela 
sua multiforme projecção social, 
económica e, sobretudo, cultural. 
Mas o que tradicionalmente lhe 
imprime caracterização singular 
é a sua centenária universidade e 
os milhares de estudantes que a 
frequentam e dão à cidade uma vida 
contagiante. É nesta histórica cidade 
que se situa a LitoTipo, oferecendo 

um serviço excelente, não só na 
impressão de produtos, mas também 
no estudo e desenvolvimento de 
embalagens para todos os fins.
Victor Clemente, sócio-gerente da 
empresa, com a sua larga experiência 
e conhecimento na área, e desde 
sempre interessado e informado sobre 
as novidades que vão aparecendo no 
sector gráfico, tem dotado a empresa 
com equipamentos de alta tecnologia, 
tornando-a mais competitiva e 
habilitada a oferecer um melhor 
produto final ao cliente.  
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O sector gráfico está evolucionando a um ritmo vertiginoso e exige respostas baseadas em tecnologias de fiabilidade absoluta.
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 O OBJECTIVO

O êxito merecido da LitoTipo não é fruto da casualidade 
ou da sorte, mas sim do resultado de uma grande entrega 
ao negócio e da concentração exclusiva de produtos de 
qualidade e rigor no prazo de entrega aos seus clientes. 
“O nosso objectivo é produzir produtos cada vez mais 
sofisticados e para consegui-lo, tentamos sempre investir 
em melhores tecnologias,” refere Victor Clemente, 
visivelmente feliz pela imagem corporativa da empresa, 
cuja reputação não se deve ao preço, mas sim à qualidade 
e serviço de proximidade com os seus clientes. 
Recentemente, abrindo caminho a uma maior qualidade 
e produtividade no acabamento de embalagens, instalou 
uma autoplatina Easymatrix 106 CS, cuja funcionalidade 
permite cortar-e-vincar, estampar, perfurar e cortar 
papel, cartolinas e cartão canelado, a uma velocidade até  
7.700 folhas/h. Fabricada pela empresa Masterwork (MK) 
com a qual Heidelberg mantem uma parceria estratégica, 
a Easymatrix 106 CS, concebidas para produção industrial, 
tem captado o interesse dos fabricantes de embalagem 
até ao formato B1. 

PRIMEIRA UNIDADE EM PORTUGAL

A autoplatina Easymatrix 106 CS é a primeira unidade 
instalada no país e destaca-se pela sua racionalidade de 
recursos, grande celeridade no acerto e posta em marcha, 
capacidade de produção e suas 260 toneladas de pressão, 
características que abrem numerosas possibilidades no 
acabamento, respondendo eficientemente às expectativas 
do investimento. Com esta nova e excelente autoplatina 
de folhas, a LitoTipo não só obtém um significativo 
aumento de produtividade, como se coloca na vanguarda 
dos seus mais directos concorrentes. “Antes de incorporar 
esta nova autoplatina, tínhamos em vista os resultados 
convincentes que agora constatamos com a sua utilização, 
que nos permite dar um grande passo à frente na área do  
acabamento e na capacidade de resposta aos nossos  
clientes”, acrescenta, orgulhoso, o filho, Flávio Clemente, 
que ao longo dos anos foi adquirindo conhecimento 
e experiência para vir um dia a dar continuidade ao 
negócio da família. 
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COOPERAÇÃO – A CHAVE DO ÊXITO
Dizem que é por volta dos 40 anos que se atinge a verdadeira maturidade.

Contrariando este paradigma, esta empresa de matriz familiar, que iniciou a 

sua actividade em 1979 com um humilde investimento, provou a sua maturidade 

logo à nascença, crescendo ao longo dos anos.

A união faz a força! Um trio perfeito, há 38 anos levando as rédeas do negócio. Da esq. para a dir.: Manuel Mota, José Mota e José Ferreira.
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“CADA INVESTIMENTO 

FOI SEMPRE UMA 

OPORTUNIDADE 

DECISIVA E NUNCA 

UM RISCO. DAÍ, A 

NOSSA FIDELIDADE 

À HEIDELBERG E À 

GRAFOPEL” 

MANUEL MOTA
GERENTE DA EMPRESA

“Levamos já 
alguns anos 
trabalhando 

na empresa e 
toda a nossa 

experiência com 
os equipamentos 

Heidelberg tem 
sido positiva.  

A nova aquisição 
abre-nos novas 

possibilidades,” 
referem os filhos 
dos fundadores, 

Pedro Mota, Bruno 
Mota e João 

Ferreira (da esq. 
para a dir.)

45 MOTA & FERREIRAGRAFOPEL NEWSLETTER 



Os futuros continuadores da empresa junto ao CtP Heidelberg Suprasetter A106 DCL, equipado com 
carregador automático de chapas para dois formatos.
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A 
receita do êxito alcançado tem a ver com ingre-
dientes como a relação pessoal com os seus 
clientes, com a criatividade empresarial, uma 
boa comercialização e uma alta qualidade do 

produto produzido. Sem esquecer, obviamente, a tecnolo-
gia utilizada em todas as fases de produção. Situada em 
Joane, Famalicão, e liderada por José Ferreira, José Mota e 
Manuel Mota, a Mota & Ferreira é uma empresa especiali-
zada na produção gráfica offset, dispondo igualmente de 
tecnologia digital para produtos de pequenas tiragens. 
O seu crescimento foi feito de forma orgânica, sólida e sus-
tentada, alargando constantemente a sua gama de oferta 
e assegurando um nível de serviço e de qualidade excep-
cionais.

QUESTÃO DE IMAGEM

O prazer que desperta o bom gosto e a qualidade estética 
do edifício sede da empresa, quer exteriormente quer no 
seu interior acolhedor, onde tanto clientes, como sócios 
e colaboradores se sentem comodamente confortáveis no 
seu uso e fruição, transmite aos clientes uma confiança 
acrescida nos seus serviços. Somar a isto a grande impor-
tância que concedem à ordem e à limpeza, bem visível 
no asseio e arrumo que se observa em todas as áreas da 
empresa, transforma a visita de um cliente numa expe-
riência inesquecível.
Também as boas relações humanas formam parte da sua 
filosofia empresarial, que dá um valor primordial ao con-
tacto pessoal com os seus clientes e fornecedores. “O con-
tacto humano permite-nos escutar o cliente e perceber 
melhor qual a solução mais adequada para cada solicita-
ção sua”, refere José Mota, responsável da área comercial, 
que acrescenta “O espírito de cooperação também reina no 
ambiente interno da empresa. Cuidamos as relações com 
os nossos colaboradores de uma forma familiar, e entre 
eles também existe bom espírito de cooperação”.

OPTIMISMO APESAR DA CRISE

A actual crise económica também pressupõe um motivo 
de preocupação para a empresa, o que não obsta a que esta 
olhe o futuro com optimismo. “Estamos bem posicionados 
e trabalhamos para clientes que entendem que a impres-
são é um elemento de comunicação indispensável para os 
seus produtos”.
Contando com uma força de trabalho especializada e com 
um conjunto moderno de máquinas e equipamentos, a 
Mota & Ferreira aposta na elevada produtividade e na 
qualidade do produto final. “O nosso comprometimento 
com o futuro é um empenhamento sempre presente, com 
o objectivo de alcançar metas previamente estabelecidas. 
Tendo sempre em conta, como é óbvio, os novos desenvol-
vimentos, e mantendo sempre o mais moderno nível tec-
nológico”, acrescenta José Ferreira, responsável da área 
impressão.

INVESTIMENTOS PARA A VIDA

A história da empresa está associada, desde o início, às 
máquinas Heidelberg. 
“O nosso negócio baseia-se na qualidade, e nós valemo-nos 
da tecnologia Heidelberg para obtê-la”, explica Manuel 
Mota, responsável da área pré-impressão. 
Com efeito, a marca faz parte do ADN da empresa. Esta 
estreita relação com a Heidelberg, e nomeadamente com a 
Grafopel, começou logo desde o início. “Cada investimento 
foi sempre uma oportunidade decisiva e nunca um risco. 
Daí, a nossa fidelidade à Heidelberg e à Grafopel.”
O seu parque de máquinas é uma montra das suas várias 
linhas de equipamentos, que vão desde as KORS, QM e TOK, 
às Speedmaster SM 52-2 – Speedmaster SM 74-2-P (2 cores 
com frente-e-verso) – Speedmaster SM 74-5-P+L (5 cores, 
frente-e-verso e verniz em linha).
Recentemente, a instalação de mais uma impressora 
Heidelberg, desta vez uma Speedmaster CD 102-5+LX (5 
cores mais verniz e saída alongada X1) – uma máquina 
universal, f lexível, para quase todos os segmentos da 
impressão industrial, de altíssima performance em 
termos de velocidade, confiabilidade e qualidade de 
impressão, características que facilitam o dia-a-dia de 
trabalho na empresa – significa um novo potencial a 
impulsionar o seu continuado sucesso no futuro. 
Mas não é só na área da impressão que a Heidelberg 
está presente. Na pré-impressão funciona um CtP 
Suprasetter A 106 DCL, equipado com carregador auto-
mático de chapas para dois formatos, e na área do aca-
bamento uma dobradora Stahlfolder.
“Para conseguir perfeição e estar na linha da frente, 
não resta outra solução que investir em tecnologia 
que permita maior qualidade, produtividade e renta-
bilidade em benefício dos nossos clientes e da própria 
empresa”, comenta Manuel Mota. 

O trabalho em equipa é mais rico e forte e, por isso, capaz de 
alcançar as metas mais difíceis.
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Nova 
capacidade 
produtiva
Paulo Ribeiro e a esposa, Cristina Almeida – um casal que transmite 

simpatia e serenidade, o que também ajuda na hora de solucionarem juntos 

as exigências dos clientes e do próprio negócio. Desde logo, ninguém 

poderia imaginar melhores sócios, confiando às cegas um no outro a 

direcção da empresa.
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D
ispor de equipamentos que facilitem e rentabilizem a ela-
boração de trabalhos de máxima qualidade, é imprescindí-
vel no sector gráfico actual. 
Penagráfica – Artes Gráficas, Lda., situada na cidade de 
Penafiel, do distrito do Porto, fundada há cerca de 20 anos 
por Paulo Ribeiro, com o objectivo de oferecer serviços 
gráficos integralmente realizados do design à impressão e 
acabamento, desde o início fez assentar as suas premissas 
em três pressupostos: qualidade, flexibilidade e preço. 
Estas premissas rapidamente se transformaram num dife-
rencial importante quanto à complexidade da concorrên-
cia, como à venda dos seus trabalhos gráficos. Como é 
óbvio, diferentes necessidades de clientes moldam diferen-
tes estruturas de pedidos, a que é necessário dar solução 
com equipamentos que garantam a produção de todos os 
tipos de trabalho. Para isso, é preciso contar com máqui-
nas de excelente qualidade. E se, apesar de tudo, ocorrer 
uma avaria é preciso contar também, necessariamente, 
com um excelente serviço de assistência técnica, para que 
a produção prossiga o mais rapidamente possível, evi-
tando perdas e atrasos no fluxo da produção e nos prazos 
de entrega.

INVESTIMENTO ACERTADO

A instalação recente de uma Heidelberg Speedmaster 
SM 74-4-P+L (4 cores com retroverso e unidade de ver-
niz em linha) veio oferecer aos seus clientes uma qua-
lidade e rapidez ainda maiores. A aplicação de verniz 
em linha permite um toque de distinção em todos os 
trabalhos acabados, para além de agilizar, em grande 
medida, o processamento posterior no acabamento 
devido à sua secagem extremamente rápida. 
“Procuramos ser altamente flexíveis e executar qualquer 
tipo de trabalho, razão porque confiamos na Heidelberg 
desde o primeiro momento.”

Actualmente, a sua oferta abrange uma grande variedade 
de produtos, tais como criação de logotipos, linha gráfica, 
sacos de papel, capas de dossier, autocolantes, desdobrá-
veis, calendários, carimbos, folhetos, acabamento obra de 
livro, revistas, etc. 

Para que todo o nosso esforço possa valer a pena, necessitamos de 
meios de produção eficazes e fiáveis.
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“UM FACTOR ESSENCIAL 

TEM SIDO O ENFOQUE 

DIRECTO COM O MERCADO, 

COMPREENDER MELHOR  

O NEGÓCIO DOS CLIENTES  

E ADQUIRIR TECNOLOGIAS 

ADEQUADAS ÀS SUAS 

EXIGÊNCIAS.” 

PAULO RIBEIRO
GERENTE DA EMPRESA
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Um investimento
visionário
Suprasetter

A Suprasetter é um sistema de CtP de tambor externo. Caracteriza-se pela 

sua grande flexibilidade e é compatível com todos os formatos de chapas 

comuns da Heidelberg e de outras marcas. Para o formato de quatro páginas 

oferece a Suprasetter A75, para o de oito páginas, a Suprasetter A 106, com 

distintos níveis de automatização, que vão desde a operação manual até à 

automatização completa, com carregadores single cassette loader ou multi 

cassette loader. 

A Suprasetter é um sistema modular que permite ao cliente eleger a sua 

própria configuração em função do rendimento requerido e da sua capaci-

dade de investimento.

Se as exigências aumentarem, a Suprasetter pode reequipar-se no local.

A Suprasetter é produzida nos seguintes formato: 

• Suprasetter A52 – 676x530 mm

• Suprasetter A75 – 676x760 mm

• Suprasetter A 106/106 – 930x1,060 mm

• Suprasetter 145 – 1,425x1,460 mm

• Suprasetter 162 – 1,425x1,650 mm

• Suprasetter 190 – 1,425x1,915 mm
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“Para nós Heidelberg é sinónimo de 
tecnologia avançada e de equipamentos de 
confiança, gerando um fluxo de trabalho 
altamente produtivo e rentável. Razão 
porque a nossa opção não podia ser outra.”

Celestino Costa
Etiquel – Etiquetas, Lda.

“Uma má opção pode condicionar de forma 
determinante o êxito de um projecto. Esta 
é a razão porque as nossas opções estão 
sempre focadas para a Heidelberg.”

João Vieira, Gabriel Velhinho e Hugo Velhinho
Borrego, Santos & Santos, Lda.

“Temos a confiança de que investir em 
equipamentos da Heidelberg é como fazer 
um seguro de vida para a nossa empresa. 
Graças a eles continuamos a aumentar a 
nossa capacidade produtiva e a qualidade 
dos nossos produtos.”

António Maio
Invulgar – Artes Gráficas, S.A.

Suprasetter
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A melhor referência.
A satisfação dos nossos clientes.

“A incorporação de uma Heidelberg 
Suprasetter esteve determinada pela 
confiança na marca e pelo suporte técnico 
que a diferencia!”

Germano Ribeiro e Paulo Gonçalves
VOX – Organização Industrial Gráfica, S.A.

“A nossa vocação sempre foi para os 
equipamentos Heidelberg e é com eles que 
queremos continuar a enfrentar o futuro 
com a máxima garantia de qualidade e 
produtividade.”

Sebastião Silva
Tecnigráfica, Lda.

“Exactamente como a definem, a Suprasetter 
é uma bomba! Não podíamos estar mais 
satisfeitos com a opção que tomamos. 
Francamente, nem esperávamos outra 
coisa!”

Miguel Ângelo e Diogo Pina
Louresgráfica – Soc. Artes Gráficas, Lda.
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Saphira



Produtos certos
no momento certo
Consumíveis.

Você pode confiar no know-how e nos pro-

dutos da Heidelberg para obter resultados 

impressionantes. O portfólio Saphira tem 

tudo o que precisa para fazer trabalhos de 

grande qualidade. 

Todos os consumíveis Saphira são ampla-

mente testados e certificados para assegurar 

o excelente desempenho dos equipamentos 

Heidelberg. Por isso, são submetidos a testes 

rigorosos de modo a que o ajudem a produzir 

trabalhos de impressão excelentes, à veloci-

dade máxima dos equipamentos Heidelberg.

A robusta selecção de tintas Saphira está pro-

jectada para satisfazer os seus mais impor-

tantes requisitos de impressão e produção. 

Nós temos a solução que lhe irá proporcionar 

a flexibilidade e versatilidade que melhor 

se adequa à sua inigualável qualidade de 

impressão. O nosso objetivo é aumentar a 

eficiência da sua gráfica – e é por isso que 

lhe oferecemos uma gama completa de con-

sumíveis.

A perfeição nunca é fácil de alcançar, mas os 

produtos Saphira garantem que nunca serão 

a parte mais desafiadora de um trabalho. As 

tintas do nosso extenso portfólio de consu-

míveis oferecem a cor e a densidade real, o 

brilho certo, a correcta retenção de ponto 

e o ajuste mais rápido ao longo de toda a 

produção. Para Heidelberg, a eficiência de 

uma sala de impressão sempre se estendeu 

para além de uma simples lata de tinta.  

A sua visão é criar produtos que não criem 

problemas seja qual for o equipamento.

Consumíveis de confiança! 
Testados, seleccionados e certificados para um resultado final perfeito!
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A 
Scodix tem vindo a 
alcançar resultados 
extremamente positivos 
após o sucesso conquistado 

na Drupa 2016. A empresa anunciou 
recentemente que comercializou, 
depois daquele evento, mais de 150 
impressoras de enobrecimento de 
trabalhos gráficos para empresas dos 
mais diversos países. 

Pioneira no segmento de 
enobrecimento digital, em 2009, a 
Scodix vem crescendo continuamente, 
e já conta com cerca de 250 sistemas 
instalados. “Como líder estabelecido 
na categoria do enobrecimento digital, 
a Scodix esforça-se, não apenas, por 
inovar com a evolução de novas 
ferramentas, mas, também, por 
continuar a levar a indústria na linha 
da frente”, considera Roy Porat, CEO 
da Scodix.

“Embora estejámos muito orgulhosos 
da nossa tecnologia, única e 

impactante, o nosso foco assenta 
sobretudo nos nossos clientes. 
Aumentar a capacidade de serviço, 
expandir o alcance no mercado e os 
novos f luxos de trabalho, permitiram 
aos sistemas de enobrecimento 
digital da Scodix aumentar o volume 
de negócio e, consequentemente, 
caminhar para o êxito. A Drupa provou 
que o mercado valoriza e aprecia 
o enobrecimento dos impressos. 
Temos vindo a demonstrar como os 
nossos clientes têm aplicado estas 
ferramentas para as suas necessidades 
específicas, quebrando antigas 
barreiras criativas de negócio, para o 
benefício próprio e dos seus clientes.”

Alto valor com alta produtividade.
As máquinas de impressão digital 
Scodix Ultra™ são as mais produtivas 
da série e permitem aos gráficos 
produzir trabalhos de enobrecimento 
de forma tangível para uma ampla 
variedade de aplicações: literatura de 
marketing, artigos de papelaria,   
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 capas de livros, caixas e embalagens 
“premium”, cartões de festividades, 
álbuns de fotos com recurso a dados 
variáveis baseados no sistema de 
código de barras, e muito mais – as 
oportunidades são infinitas. Coloque 
o seu selo em qualquer produto que 
imprima. A série é composta por dois 
equipamentos:

•  Máquina de impressão digital de 
enobrecimento Scodix Ultra Pro™ 

•  Máquina de impressão digital de 
enobrecimento Scodix Ultra™ 

Estas máquinas são a resposta perfeita 
para os requisitos indispensáveis para 
uma indústria cada vez mais exigente, 
permitindo atingir novos níveis de 
velocidade, qualidade e eficiência.

A Scodix Ultra Pro pode ser 
complementada com diversos opcionais, 
como por exemplo: 

AUMENTAR A CAPACIDADE 

DE SERVIÇO, EXPANDIR O 

ALCANCE NO MERCADO 

E OS NOVOS FLUXOS DE 

TRABALHO PERMITIRAM 

AOS SISTEMAS DE 

ENOBRECIMENTO DIGITAL 

DA SCODIX AUMENTAR O 

VOLUME DE NEGÓCIO E, 

CONSEQUENTEMENTE, 

TRILHAR O CAMINHO PARA 

O SUCESSO.



 Scodix Sense: A impressão com 
enobrecimento digital Scodix SENSE 
permite aos profissionais de impressão, 
produtores de embalagens, designers 
e marcas a elaboração de criações 
extraordinárias.

Scodix Foil: A estação Scodix Foil é 
um módulo de hardware opcional que 
funciona em linha com a máquina 
de impressão digital Scodix Ultra 
Pro, permitindo capacidades únicas 
de enobrecimento com estampagem. 
A opção Foil, permite criar efeitos 
especiais únicos, combinando diferentes 
estampagens, e uma variedade de 
recursos do Scodix Sense para alcançar 
numerosas texturas.

Scodix Spot: Verniz localizado selectivo 
para pequenas e médias tiragens, recria 
digitalmente o efeito dos vernizes 
tradicionais, sem tempo de preparação ou 
confusão. 

Scodix Metallic: Permite-lhe melhorar 
os trabalhos impressos em substratos 
metálicos através da simples utilização do 
processo de cores CMYK da Scodix SENSE. 
Este processo de impressão digital, numa 
única passagem, elimina a necessidade de 
enviar trabalhos para fora de portas para 
fazer estampagem a quente.

Scodix Glitter: É a primeira estação 
digital a jacto de tinta, no mundo, a 
colocar brilhantes, permitindo, assim, 
criar a experiência Scodix Digital-
Glittering™. O Scodix Rainbow imprime 
brilhantes em áreas seleccionadas, 
criando uma experiência cintilante 
e lustros que trazem glamour às 
comunicações gráficas.

Scodix VDP/VDE: O enobrecimento 
digital Scodix acentua o impacto 
do melhoramento digital com 
textos e gráficos personalizados e 
individualizados.

Scodix Braille: Projectada para fornecer 
uma melhor qualidade de vida aos cegos e 
deficientes visuais em todo o mundo.

Scodix Crystals: Adicione efeitos 
coloridos e brilhantes com o Scodix 
Crystal ™, crie itens reais em 3D com um 
polímero de alta espessura. Substitua a 
colocação manual de cristais em produtos 
como cartões, folhetos, etc.

Scodix Cast & Cure: Efeito holográfico 
de alto impacto, em 3D, que oferece uma 
nova dimensão e valor acrescentado ao 
trabalho de impressão. 
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O
s Papies, na sua vigésima sexta edição, foi o 
grande evento anual a que a revista doPapel 
habituou os gráficos portugueses, que lotaram o 
auditório do Casino Estoril para aplaudir a exce-

lente qualidade do produto gráfico nacional e os vencedo-
res desta edição.
Este ano, o evento foi marcado pela diversidade dos pro-
dutos inscritos, com os concorrentes expondo o que de 
melhor as suas empresas produziram, com aproveita-
mento de velhas e novas tecnologias e a interacção com os 
novos meios, de que resultaram produtos surpreendentes, 
mostrando a força e a perenidade do produto impresso. 

Como já vem sendo hábito, cerca de 350 pessoas estiveram no evento de 

entrega dos Papies 2017 que decorreu no Casino Estoril, em Junho transacto.

Não foram apenas os representantes das empresas finalistas que 

compareceram. Clientes e fornecedores também estiveram lá, demonstrando 

a representatividade destes significativos prémios do nosso sector gráfico, 

promovidos pela Revista doPapel. 

Papies 2017
Consagração da 

qalidade
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Aos vencedores e finalistas dos Papies 2017, endereçamos 

os nossos sinceros Parabéns! Para nós, é gratificante 

ver reconhecidos os trabalhos dos nossos clientes e a 

competência técnica dos profissionais, que utilizaram os 

nossos equipamentos para os produzirem, com a qualidade 

que mereceu a atenção do júri.

PAPIES 2017



O ANO DA DOBRA
Torne o seu acabamento ainda mais produtivo este ano.

Stahlfolder KH 82

PORTO | Av. Mário Brito, n.º 4644, Apartado 5023 | 4456-901 Perafita | Tel.: +351 229 990 100 | Fax: +351 229 990 169

LISBOA | Rua Fontes Pereira de Melo, n.º 19, Abrunheira | 2710-089 Sintra | Tel: +351 219 257 800 | Fax: +351 219 257 839

www.grafopel.pt | mail@grafopel.pt


