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1. Âmbito 

 

A implementação do Sistema de Informação e Inovação surge em paralelo com o 

desenvolvimento do primeiro Estudo Estratégico e de Inovação do setor, elaborado por 

Augusto Mateus & Associados a pedido da APIGRAF, no âmbito do Projeto “APIGRAF – 

INOVAR PARA VENCER”, apoiado pelo COMPETE. 

 

2. Introdução 

 

O presente Manual visa descrever os procedimentos a adotar na utilização do Sistema 

de Inteligência e Inovação da APIGRAF (SII APIGRAF), constituindo o documento de 

referência para implementação e contínua avaliação das funcionalidades do sistema. 

 

A implementação do SIIS insere-se no âmbito do projeto “Inovar para Vencer” da 

APIGRAF, apoiado pelo programa COMPETE-SIAC, encontrando-se online e operacional 

desde o dia 15 de novembro de 2014. 

 

O Manual de Procedimentos do SII APIGRAF integra um conjunto de objetivos, 

orientações e procedimentos que devem ser cumpridos e descreve ainda a forma como devem 

ser executados. 

 

Desta forma, pretende-se que o Manual de Procedimentos apresentado permita uma 

utilização rápida e eficaz dos serviços disponibilizados no website da APIGRAF. 

 

Este documento encontra-se dividido em duas partes fundamentais: uma primeira 

dedicada ao processo de conceção do SIIS propriamente dito; a segunda centrada na 

estruturação do SIIS e na descrição das suas principais secções e “produtos”, finalizando com 

algumas recomendações para uma eficaz e eficiente gestão, divulgação e avaliação do 

sistema. 
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3. Importância dos Sistemas de Informação nas Organizações 

A informação é atualmente encarada como um dos recursos mais importantes de uma 

organização, contribuindo de forma decisiva para a sua maior ou menor competitividade. 

Um sistema de informação tem como missão fornecer informação de qualidade aos 

agentes internos ou externos de uma organização. 

Os sistemas de informação assumem relevância crescente nas organizações pois 

permitem produzir, recolher e armazenar dados que constituem a informação essencial à 

tomada de decisões estratégicas (Lucas,1987, Laudon e Laudon,1997). 

No entanto, para que seja útil e eficiente é necessário que permita a organização de 

grandes quantidades de dados e se proceda à frequente avaliação da pertinência destes, visto 

que o excesso de informação é tão prejudicial como a sua inexistência (Gouveia e Ranito, 

2004). 

 

As principais funções de um Sistema de Informação são: 

(1) Recolha da informação – garantir a entrada de dados no sistema; 

 

(2) Armazenamento da informação – garantir o registo dos dados necessários ao sistema; 

 

(3) Processamento da informação – dar resposta às exigências de dados e informação 

para suporte do sistema; 

 

(4) Representação da informação – permitir uma perceção com qualidade dos dados e 

informação disponíveis no sistema; 

 

(5) Distribuição da informação – garantir o fluxo de dados e de informação no sistema. 

 

3.1 O Ciclo de Inteligência e Sistemas de Inteligência Estratégica e de Inovação 

Os sistemas de inteligência competitiva servem quatro objetivos principais: (i) apoiar a 

tomada de decisão estratégica; (ii) assinalar / avisar antecipadamente sobre oportunidades e 

ameaças; (iii) acompanhar e avaliar a concorrência; (iv) apoiar o planeamento estratégico e a 

sua implementação. 
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O ciclo de inteligência é o núcleo de qualquer sistema de inteligência e um conceito 

fundamental na área da inteligência estratégica, que consiste na descrição do processo de 

transformação de dados e informação em inteligência utilizável na tomada de decisão. 

O ciclo de inteligência que se pretende aplicar no SII APIGRAF é o apresentado pela 

Global Intelligence Alliance, uma vez que se apresenta como o mais completo e robusto, o qual 

envolve sete passos fundamentais para melhoria contínua do sistema: 

(i) Monitorização das necessidades dos utilizadores do sistema de inteligência; 

(ii) Pesquisa de fontes de informação, formais e informais; 

(iii) Recolha de informação e métodos automatizados de recolha; 

(iv) Conceção, estruturação e seleção dos métodos e modelos de apresentação e 

operacionalização; 

(v) Análise da informação; 

(vi) Armazenamento e disseminação de forma tempestiva; 

(vii) Avaliação e melhoria do sistema. 

 

 4. Objetivos do SIIS 

O SII APIGRAF será a plataforma de comunicação da APIGRAF com todo o setor que 

representa. 

Através desta ferramenta a APIGRAF pretende melhorar o desempenho das empresas 

do setor, designadamente no que se refere à tomada de decisão estratégica suportada em 

informação estruturada, completa e com elevado nível de qualidade e precisão. 

Ao mesmo tempo, pretende-se que se constitua instrumento de apoio à construção de 

projetos coletivos e desenho de políticas públicas de apoio à competitividade e ao 

investimento. 

O objetivo secundário é incentivar a formalização de sistemas de inteligência nas 

próprias empresas. Na sua maioria, as empresas são de pequena dimensão, não dispõem de 

sistemas de inteligência formalizados ou quando os possuem, trata-se de sistemas informais 

que se restringem à rede de conhecimentos da gestão ou pequenos conjuntos de informação 

baseados em relatórios e estatísticas muito fragmentadas. 

O SII APIGRAF, dado o seu âmbito eminentemente setorial, não se deverá substituir 

aos sistemas de informação individuais que deverão continuar a funcionar no seio das 

empresas que compõem o sector, nem aos sistemas de informação sobre inovação de base 

nacional (caso do Barómetro de Inovação ou mesmo do “Innovation Scoring”, ambos 

resultantes da proatividade da COTEC Portugal) que têm foco transversal aos setores. 
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Sucintamente, os objetivos do SIIS são: 

− Facilitar o acesso a informação sobre mercados, concorrentes, tecnologias e outras 

dimensões do ambiente de negócios; 

− Promover a partilha de informação e a transferência de conhecimentos gerados no seio 

do setor; 

− Criar uma plataforma dinâmica e motivadora da participação e interação entre as 

empresas e a APIGRAF. 

 

5. Metodologia e Funcionamento 

A metodologia utilizada na conceção e desenvolvimento do SII APIGRAF baseia-se no 

ciclo de inteligência da Global Intelligence Alliance, referido anteriormente. 

Nesta secção, proceder-se-á à descrição das metodologias utilizadas nas diversas 

fases do ciclo de forma detalhada e por ordem de execução. 

 

5.1 Mapeamento das necessidades dos utilizadores 

Em primeiro lugar é fundamental a identificação dos potenciais utilizadores do sistema. 

O SII APIGRAF servirá de referência ao setor das Indústrias Gráficas e de 

Transformação de Papel e seus principais utilizadores que são as empresas do setor, demais 

associações empresariais e decisores políticos. 

O levantamento das necessidades específicas de informação das empresas do setor 

revelou a predominância da informalidade dos sistemas de informação individuais sobre a sua 

envolvente de negócios. Na sua generalidade, as empresas acedem a informação proveniente 

de: 

− Rede de relações sociais e pessoais dos seus trabalhadores e, em especial, da sua 

“equipa” de gestão; 

− Relatórios e estudos (normalmente de acesso livre) mas com uma frequência muito 

esporádica; 

− Newsletters específicas; 

− Eventos públicos, nacionais ou internacionais, promovidos pela APIGRAF ou outras 

organizações. 
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Por outro lado, a partilha de informação interna, quando existe, é feita diretamente sob 

a forma de contacto pessoal, mails específicos ou reuniões restritas, não sendo comum a 

criação de repositórios de informação relevante para todos os colaboradores. 

 

5.2 Necessidades de Informação 

5.2.1 Empresas 

 

Em primeiro lugar, as empresas manifestaram interesse em deter mais informações 

sobre matérias-primas, em especial sobre o papel, visto que se trata de uma componente com 

elevado peso nas suas estruturas de custos. 

Em segundo lugar é importante para as empresas identificar e acompanhar o contexto 

de concorrência, em particular no caso das empresas exportadoras. 

Os mercados e clientes são uma outra área de grande interesse para as empresas do 

setor, nomeadamente informação que permita obter conhecimento sobre segmentos de 

mercado por explorar. 

A componente da tecnologia, sendo o ponto no qual as empresas procuram a 

diferenciação e obtenção de vantagens comparativas, para a qual a informação se encontra 

frequentemente dispersa, um sistema de inteligência setorial mostra-se útil como repositório 

centralizado deste tipo de informações.  

 

5.2.2 Associação 

A APIGRAF, como entidade “máxima” de representação do setor das indústrias 

gráficas e de transformação de papel nacionais possui também necessidades de informação 

específicas, no sentido de aumentar a efetividade das ações que promove e poder influenciar 

positivamente o rumo do setor. 

A primeira necessidade está relacionada com a própria delimitação do setor que 

representa e da sua relevância no contexto nacional e internacional. Com efeito, o Estudo 

Estratégico desenvolvido em paralelo pela AM&A circunscreve de forma rigorosa o “âmbito de 

atuação” da APIGRAF, assim como fornece os apuramentos sobre a relevância setorial 

nacional e regional. Esta informação é de extrema importância para uma das principais 

missões da associação: exercer a atividade de lobby junto dos decisores políticos. 
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Por outro lado, o início do próximo quadro de apoios comunitários ao investimento 

torna pertinente o aprofundamento do conhecimento sobre o comércio internacional das 

empresas do setor com o intuito de construir estratégias de eficiência coletiva no âmbito da 

internacionalização, através da seleção de mercados-alvo e deteção de oportunidades 

específicas de cada segmento, promovendo ações com grupos de empresas. 

Noutra perspetiva, a aproximação da capacidade instalada nacional permite uma 

margem de manobra muito maior de atuação da APIGRAF, no tocante às ações de eficiência 

coletiva, que estariam limitadas sem o suporte da inteligência setorial. Desde a deteção de 

oportunidades de concentração, à formação de consórcios de empresas complementares, 

passando pela organização de formações para suprir necessidades específicas das empresas 

do setor. 

 

5.3 Fontes de Informação 

A segunda fase do ciclo de inteligência é a identificação das fontes de informação 

disponíveis, sejam elas nacionais ou internacionais, de livre acesso ou sujeitas a pagamento, 

que respondam às necessidades já referidas. 

As fontes de informação são muito variadas e incluem desde bases de dados 

estatísticas nacionais e internacionais a relatórios de livre acesso, passando por relatórios 

acessíveis através do pagamento de uma tarifa, a informação constante em websites de 

associações e empresas da cadeia de valor do papel e, em especial, do setor das indústrias 

gráficas e de transformação de papel. 

 

5.3.1 Fontes de Informação Interna 

A fonte de informação primária provém do site e documentação que a APIGRAF e as 

suas entidades parceiras disponibilizam de forma gratuita (ou não). 

No seu website, a APIGRAF disponibiliza a informação sobre si e sua atividade bem 

como todas as vantagens oferecidas às empresas que a si se associem.  

Além disso, será brevemente disponibilizada informação acerca dos serviços prestados 

pela associação em vários domínios, como sejam “Apoio Técnico”, “Formação Profissional”, 

“Internacionalização”, “Gabinete de Recuperação de Empresas”, entre outros. 

A secção do repositório de notícias sobre o setor que vão sendo compiladas pelo staff 

da APIGRAF e disponibilizadas a todos os visitantes do website constitui uma das formas mais 

diretas de obter uma visão geral sobre a sua situação. 



Relatório do SIIS com Orientações de Sustentabilidade 

 

9 
APIGRAF – Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas, de Comunicação Visual e Transformadoras do 

Papel 
 

 

A revista mensal T&G produzida pela APIGRAF é outro repositório importantíssimo de 

informação para os empresários, em matéria de notícias, estatísticas, acontecimentos, 

entrevistas e perspetivas de grande qualidade informativa com impacto na atividade do setor. 

Os estudos e relatórios são elementos fundamentais para apoiar a tomada de decisão 

das empresas do setor das indústrias gráficas e de transformação de papel, pois são material 

com informação já analisada e sistematizada. 

Os estudos e iniciativas promovidas pela associação estarão, desde logo, presentes no 

Sistema de Inteligência, como é caso do Estudo Estratégico e de Inovação do Setor. 

Existem algumas fontes a privilegiar no acompanhamento do lançamento de estudos 

atualizados, designadamente, as associações setoriais da fileira deste setor, os 

projetos/movimentos cooperativos e clusters, assim como as empresas de consultoria 

especializadas. Todas elas lançam publicações (de acesso gratuito ou pago) periodicamente 

que serão importantes disponibilizar aos utilizadores do SII APIGRAF de forma direta com o 

consentimento das organizações autoras ou, de forma indireta, através do redireccionamento 

para o website respetivo: 

 

Associação para a Competitividade da Industria da Fileira 

Florestal (AIFF) 

(http://www.aiff.org.pt/) 

 

 

Confederation of European Paper Industries (CEPI) 

(http://www.cepi.org/mediacentre/publications) 

 

 

European Recovered Paper Council (ERPC) 

(http://www.paperforrecycling.eu/publications/erpc-

publications) 

 

 

International Confederation of Paper and Board Converters 

(CITPA)  

(http://www.citpa-europe.org/library/industry-guidelines

The Forest-based Sector Technology Platform (FTP) 

(http://forestplatform.org/en/reports-publications) 

 

European Federation for Print and Digital Communication 

(Intergraf) 

(http://www.intergraf.eu/publications) 

 

Cluster de la Industria Gráfica de la Comunidad Valenciana 

(CIGcv) 

(http://www.cigcv.com/observatorio-de-innovacion/guias-

divulgativas) 

(http://www.cigcvinternational.com/guias) 

 

Print Power 

(http://www.printpower.eu/pt/estudos-de-

caso/p/categoria/casos) 

 

PrintCity Alliance 

(http://printcity.de/index.php?site_id=196) 

 

 

Federation of European Screen Printers Associations (FESPA) 

(http://www.fespa.com/research.html) 

 

Two Sides 

(http://www.pt.twosides.info/relatorioseestudos) 

 

What They Think? 

(http://whattheythink.com/whitepapers/) 

 

Interempresas 

(http://www.interempresas.net/FlipBooks/G/) 

(http://www.interempresas.net/FlipBooks/EE/) 

 

Smithers Pira 

(http://www.smitherspira.com/eStore/Home.aspx) 

 

PwC 
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(http://www.pwc.com/gx/en/forest-paper.packaging/thought-

leadership-forest-paper-packaging.jhtml) 
 

5.3.2 Fontes de Informação Externa 

As fontes de informação externas dizem respeito a organismos públicos ou privados 

que compilam e/ou disponibilizam informação primária ou secundária sobre as várias temáticas 

relevantes para o SII APIGRAF. Provenientes deste tipo de fontes, podem ser recolhidas 

diversos tipos de informação como estatísticas, informação sobre empresas ou estudos e 

relatórios relacionados com a atividade das indústrias gráficas e de transformação de papel. 

Informação de outras empresas, entidades e associações 

A APIGRAF é parceira de diversas organizações nacionais e internacionais 

relacionadas com o setor das indústrias gráficas e de transformação de papel, como a 

Associação Museu da Imprensa, a Confederação Empresarial de Portugal, a Associação 

Nacional de Recuperação e Reciclagem de Papel e Cartão (RECIPAC), a Confederação 

Europeia das Indústrias Gráficas (INTERGRAF), a Federação Internacional das Indústrias de 

Serigrafia e Impressão Digital de Grande Formato (FESPA), ou a Confederação Europeia das 

Indústrias de Transformação de Papel e Cartão (CIPTA). 

Além destas, existem muitas outras organizações nacionais e internacionais que são 

de extrema relevância para as indústrias que a APIGRAF representa, algumas delas já 

destacadas no portal do sistema. Alguns exemplos são a Associação da Indústria Papeleira 

Portuguesa (CELPA), a Associação Portuguesa de Imprensa (AP IMPRENSA), Associação 

Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), Associação para a Competitividade das Indústrias 

da Fileira Florestal (AIFF), a Confederação Europeia das Indústrias do Papel (CEPI), a Forest-

based Sector Technology Platform (FTP), o Conselho Europeu do Papel Reciclado (ERPC), 

entre outras. 

Estas organizações, à semelhança da APIGRAF, publicam informação útil à tomada de 

decisão estratégica das empresas do setor. É por isso importante que o SII APIGRAF inclua a 

divulgação direta dessas publicações “externas”, seja de uma forma direta (quando exista 

acordo com as promotoras das publicações em causa) ou através de ligações para as páginas 

onde essas publicações estão disponíveis. 

A informação estatística constitui, também, um elemento fundamental ao 

funcionamento de qualquer sistema de inteligência e de inovação visto que fornece o grau 

necessário de objetividade a análises sobre a temática em causa. 

A nível nacional, as fontes com maior riqueza de informação macroeconómica – 

Instituto Nacional de Estatística (INE), Banco de Portugal (BdP) permitem acesso gratuito.  
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Em termos supranacionais, a “oferta” de estatísticas aumenta consideravelmente: 

• Nações Unidas - Esta organização disponibiliza no seu portal de informação 

(http://data.un.org) uma série alargada de estatísticas das mais diversas áreas, onde se 

inclui a caracterização essencial dos setores a nível mundial (INDSTAT). Neste 

contexto, a base de dados de comércio internacional UN Comtrade, é aquela que 

assume maior relevância para o SII APIGRAF. 

 

• OCDE – Esta organização disponibiliza no seu portal estatístico (http://stats.oecd.org/) 

uma panóplia alargada de informação estatística sobre os mais variados temas dos 

países que integram a OCDE e de outros países com relevo no contexto mundial 

(como os BRIC). 

 

• Eurostat - A sua base de dados é a mais adequada quando se pretende analisar o 

contexto europeu visto que é o repositório centralizado da informação estatística dos 

países europeus, a quem os institutos nacionais de estatística reportam os seus dados. 

Para acompanhar o posicionamento competitivo do setor nacional com os restantes 

países europeus, dever-se-á proceder à compilação e análise das variáveis chave de 

caracterização, situadas na base de dados Structural Business Statistics. 

 

• International Trade Centre (ITC) - O ITC disponibiliza uma série de ferramentas de fácil 

utilização para as empresas que necessitam de pesquisar e analisar informação sobre 

o comércio internacional, o IDE e as tarifas alfandegárias em redor do globo. Estas 

ferramentas utilizam informação proveniente da UN ComTrade, Eurostat, WTO, 

UNCTAD, entre outras, e possibilitam a rápida e fácil construção de tabelas, mapas e 

gráficos através de filtros personalizados. O custo das funcionalidades “premium” é de 

$900 anuais e inclui o acesso a informação ao nível da empresa (fornecidas pela 

Kompass), pelo que pela relevância que apresenta será uma opção a ser considerada. 

 

• Smithers Pira - esta empresa de consultoria e estudos especializada no setor, tem no 

seu portfólio estudos de grande relevo com compilação de informações valiosas para a 

tomada de decisão; desta forma, a APIGRAF e os seus associados poderão ter 

interesse em adquirir estudos específicos que revelem um potencial de valor 

justificativo do seu preço. 

 

• Intergraf - o estudo anual sobre o setor gráfico na Europa deverá ser disponibilizado 

aos associados. 
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Outra Informação 

No site a APIGRAF oferece outro tipo de informações, como links úteis para websites 

com informação adicional sobre temáticas impactantes no setor. Aqui se incluem todos os links 

para websites de associações relacionadas com o setor e de organismos públicos que 

disponibilizam informação relevante para as empresas em diversas temáticas: PrintPower, 

Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Associação Empresarial 

de Portugal (AEP), Associação Industrial Portuguesa (AIP), Confederação Empresarial de 

Portugal (CIP), Portugal 2020, Ecolabel, EU SME Centre, Gabinete de Promoção do Programa-

Quadro de I&DT (GPPQ), European Business and Technology Centre, Portal da Empresa, 

Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI), entre outras. 

As fontes de informação enunciadas anteriormente são as que parecem oferecer um 

valor estável ao longo da vida útil do sistema. Contudo, dado que se pretende conferir 

dinamismo de informação ao SII APIGRAF, poderão vir a ser utilizadas muitas outras fontes de 

notícias, estudos, relatórios, estatísticas e outro tipo de informações com interesse esporádico 

para os utilizadores, numa lógica de atualização e melhoria contínua do sistema. 

 

6. Seleção, recolha, análise, difusão e avaliação da informação 

Após o levantamento das fontes com informação de potencial interesse para a tomada 

de decisão estratégica dos utilizadores do sistema, é necessário fazer a seleção da informação 

sistematizada e não sistematizada a recolher. Assim, os critérios utilizados para a seleção da 

informação serão: 

− Fiabilidade da informação; 

− Atualidade e periodicidade; 

− Preço; 

− Facilidade de acesso e disseminação. 

 

Depois de selecionada a informação constante no SII APIGRAF (que pode e deve ter 

um caráter evolutivo), esta será estruturada tendo em mente elementos de facilidade de acesso 

por parte dos utilizadores e facilidade de gestão por parte da APIGRAF (que terá como 

incumbência a recolha, armazenamento e análise da informação). 

A informação selecionada estará, predominantemente, disponível em formato digital, 

mesmo a que se refere a relatórios e estudos, ficando armazenada numa estrutura de pastas 

para facilitar a pesquisa de informações específicas. 
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Uma parte da informação disponibilizada será alvo de uma prévia análise por parte das 

pessoas afetas à gestão e manutenção do sistema, com o objetivo de serem produzidos 

relatórios de síntese que facilitem a leitura e transferência de conhecimento do sistema para os 

seus utilizadores. 

Os relatórios serão produzidos com foco particular na deteção de oportunidades e 

ameaças provocadas por alterações conjunturais do mercado, concorrência e tecnologia; 

procurarão ter um formato de fácil leitura, conquanto sejam tempestivamente divulgados e 

proporcionem às empresas utilizadoras vantagens competitivas de informação relativamente a 

concorrentes não utilizadores.                    

 

7. Organização da Informação no SIIS 

O desenho do Sistema disponibilizado ao público em geral e, em particular, a todos 

aqueles que desejem aprofundar o conhecimento sobre o sector, teve em atenção os seguintes 

aspetos: 

i) Complementaridade face aos sistemas de informação já disponíveis; 

ii) Atualidade dos dados disponibilizados; 

iii) Qualidade das análises passíveis de serem produzidas a partir da informação 

disponível; 

iv) Facilidade de acesso e de consulta por parte dos utilizadores. 

 

Tendo em conta que a APIGRAF já dispõe de informação bastante relevante e adequada 

aos objetivos do SIIS no seu website institucional, optou-se pela integração desta plataforma 

no próprio website da associação. 

Após seleção da informação a disponibilizar e análise prévia de exemplos “próximos” do 

que se pretende fazer neste SIIS, procedeu-se à sua “arrumação” por grandes categorias. 

A escolha das categorias incluídas no SIIS visou respeitar os seguintes princípios: 

− Uma rápida e fácil localização dos produtos e análises disponibilizadas; 

− Uma gestão eficiente na recolha, armazenamento e análise da informação, com o 

intuito de facilitar a sua manutenção; 

− Abertura para expansões através da introdução de novas categorias; 

− Possibilidade de integração entre o SIIS e o website institucional da APIGRAF; 

− Permissão para os utilizadores darem o seu feedback e, eles próprios fornecerem 

informação oportuna ao sistema. 
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7.1 Estrutura Base do SII APIGRAF 

O SIIS encontra-se estruturado com informação sobre o setor, inovação, mercados 

internacionais, ambiente e dados de setores afins e futuramente barómetros de competitividade 

e inovação e outros estudos e trabalhos relevantes. 

O SII APIGRAF está organizado segundo uma lógica temática, com destaque para os 

principais “produtos” do sistema. Na origem da sua conceção estiveram as temáticas da 

inovação e internacionalização, motivo pelo qual assumem posição destacada, além do foco 

dado aos “produtos” barómetros da inovação e competitividade. 

O processo de definição das categorias da estrutura do SII APIGRAF teve por base os 

exemplos de sistemas de inteligência de outros setores e empresas, em Portugal e no 

estrangeiro, mas também introduziu aspetos particulares relevantes apontados pela APIGRAF, 

como entidade com conhecimento aprofundado do setor. 

A solução adotada foi a que apresentava melhor potencial de sucesso e que resulta 

das seguintes grandes categorias: “Setor”; “Inovação”; “Mercados Internacionais”; “Ambiente”; 

“Setores Afins”.  

Ao mesmo tempo, é permitido o acesso direto a secções transversais às várias áreas 

temáticas, como é o caso dos “Estudos e Relatórios”, “Diretório de Indústrias do Setor”, “Mitos 

e Factos”, “Barómetros da Inovação e Competitividade” e o “Print Power”. 

Seguidamente, apontam-se os principais produtos do SII APIGRAF organizados por 

categorias e sub-categorias, bem como as secções transversais às categorias principais. 

As secções principais do SII APIGRAF surgem estruturadas da seguinte forma: 

• Setor 
o Relevância Nacional 

o Dinâmica Regiões 

o Dinâmica Nacional 

o Orientação Exportadora 

o Posicionamento Competitivo 

 

• Inovação 
o Investigação e Desenvolvimento 
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• Mercados Internacionais 
o Principais Mercados Internacionais 

o Maiores Produtores 

o Maiores Exportadores 

o Megatendências (PIB, VAB, Despesas Empresariais, Patentes, Commodities) 

 

• Ambiente 
o Sustentabilidade Ambiental 

o Taxa de Reciclagem na Europa 

o Impacto Ambiental 

o Emissão de CO2 por fonte 

 

• Setores Afins 
o CELPA 

o AP IMPRENSA 

o APEL 

 

As secções transversais às principais áreas temáticas são: 

• Estudos e Relatórios 

• Diretório de Indústrias do Setor 

• Mitos e Factos 

• Barómetro da Inovação 

• Barómetro da Competitividade 

• Print Power 

 

7.1.1 Descrição dos Principais “Produtos” do SII APIGRAF 

• Setor 

Esta categoria constituirá a porta de entrada no setor das indústrias gráficas e de 

transformação de papel, incorporando tabelas, gráficos e figuras demonstrativas da relevância, 

posicionamento e dinâmica do setor.  

As principais variáveis presentes são o volume de negócios, o VAB, o número de 

empresas, o número de trabalhadores e o volume de exportações e importações. Sempre que 

possível, estas variáveis deverão estar segmentadas por subsetor e região e apresentar um 
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caráter dinâmico e de posicionamento competitivo face a países europeus de referência 

(Espanha, Itália, Alemanha, França, Bélgica, Reino Unido e Polónia). 

 

• Inovação 

Nesta categoria pretende-se disponibilizar informação sobre o processo de inovação e 

das inovações do setor das indústrias gráficas e de transformação de papel, incorporando 

alguns elementos estatísticos sobre I&D através de tabelas e gráficos descritivos. 

 

• Mercados Internacionais 

Esta categoria deverá disponibilizar estatísticas de síntese sobre a internacionalização 

das indústrias gráficas e de transformação de papel, algumas das quais já estarão disponíveis 

na secção “Setor”. No entanto, será expectável que neste espaço surjam análises mais finas 

como por exemplo a evolução das exportações dos principais produtos exportados pelo setor e 

os destinos desses produtos. 

Neste domínio destaca-se a subsecção “Maiores Exportadores”, na qual se mostrará as 

empresas que, de forma sistemática, estão presentes nos mercados externos. O objetivo é que 

se constitua como uma montra para países terceiros acederem à oferta nacional de empresas 

com experiência nos mercados internacionais e, por outro lado, reveste a forma de um 

facilitador de pesquisa de parceiros experientes para empresas menos familiarizadas em certos 

mercados externos. 

 

• Ambiente 

A temática do “ambiente” é daquelas às quais os empresários e todos os agentes 

relacionados com a fileira do papel apontam como uma das mais importantes. 

As campanhas recorrentes contra o consumo do papel tiveram, e continuam a ter, um 

efeito negativo no consumo dos produtos do papel. Contudo, nos últimos anos, utilizando-se os 

mitos que têm sido transmitidos nessas campanhas, tem-se apostado na criação de projetos de 

comunicação e divulgação sobre os mitos e realidades relacionadas com o papel. 

A APIGRAF demonstra a importância desta temática no futuro do seu sistema de 

inteligência e inovação através da disponibilização de um conjunto de dados estatísticos sobre 

a sustentabilidade ambiental da comunicação em papel, para além da publicitação da 

campanha “Print Power Portugal” (em que tem participação ativa e sendo um dos fundadores 

do movimento) e de informação e ligações úteis sobre a iniciativa “Two Sides”. 
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• Setores Afins 

Tratando-se da secção direcionada para a temática da matéria-prima principal do setor, 

pretende-se divulgar as estatísticas compiladas por outras associações e organizações, bem 

como eventuais informações de mercado sobre preços e quantidades vendidas de papel com 

um elevado grau de desagregação. 

Neste momento, encontra-se disponível informação proveniente da CELPA, AP 

IMPRENSA e APEL. 

 

• Estudos e Relatórios 

Aqui estará presente o Estudo Estratégico desenvolvido pela AM&A onde se poderá 

encontrar toda a informação trabalhada sobre os números do setor, o Manual de Cooperação e 

o Manual de Internacionalização. 

 

• Diretório de Indústrias do Setor 

Nesta secção, será possível consultar informação estatística diversa sobre: 

− as 2600 empresas constantes da Base de Dados da Informa D&B , ordenadas por 

ordem alfabética;  

− as 500 maiores empresas das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel (IGTP) 

, ordenadas pelo CAE Primário e  Secundário; 

− as 100 maiores empresas das indústrias gráficas (ordenadas pelo CAE Primário); 

− as 100 maiores empresas exportadoras das indústrias gráficas (ordenadas pelo CAE 

Primário). 

 

• Mitos e Factos 

Tratando-se de uma secção transversal à temática do Ambiente, neste espaço poderá 

ser consultada informação e as ligações úteis sobre o Programa “Two Sides”, incluindo textos e 

vídeos relacionados. 

A iniciativa “Two Sides” tem como objetivo a promoção da produção e utilização 

responsável da comunicação em papel e afastar as conceções erróneas sobre o impacto da 

utilização do papel no meio ambiente. 
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• Barómetro de Inovação  
 

O “Barómetro de Inovação Setorial” das indústrias gráficas e de transformação de 

papel visa ser um instrumento de análise e posicionamento de natureza conjuntural onde as 

empresas do setor poderão avaliar a sua atividade e proatividade no tocante às atividades de 

inovação. 

Esta ferramenta visa incentivar e motivar as empresas do setor, habitualmente focadas 

na inovação de processo através de aquisição de máquinas e equipamento de impressão e 

transformação de papel, a experimentarem a reflexão sobre as restantes áreas onde poderão 

inovar: produto, organização e marketing. 

Em síntese, os principais objetivos do Barómetro da Inovação são: 

− Motivar a reflexão estratégica das empresas na área da inovação de produto, 

processo, organização e comercial; 

− Apresentar informação sobre o posicionamento das empresas em matéria de inovação 

face às restantes realidades do setor; 

− Fornecer informação a associações setoriais que permitam antecipar tendências e 

delinear projetos de eficiência coletiva devidamente enquadrados com a realidade do 

setor. 

 

Esta ferramenta, a ser lançada em Maio de 2015, terá uma periodicidade 

previsivelmente semestral, tendo como base um inquérito aos empresários onde lhes será 

solicitada a resposta a um conjunto de questões criticas para a aferição das suas práticas e 

resultados de inovação. 

Para dar visibilidade ao barómetro poderá vir a ser considerado: 

− O desenvolvimento de estudos de caso de boas práticas em matéria de inovação para 

complementar a informação do barómetro; 

− Publicação de relatórios sucintos com a análise dos resultados do barómetro. 

 

 

 

 

 

 



Relatório do SIIS com Orientações de Sustentabilidade 

 

20 
APIGRAF – Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas, de Comunicação Visual e Transformadoras do 

Papel 
 

 

• Barómetro da Competitividade 

O “Barómetro de Competitividade” das indústrias gráficas e de transformação de papel 

visa ser um instrumento de natureza conjuntural com periodicidade semestral (ou trimestral 

consoante o entendimento da equipa de gestão) que deverá fornecer uma aproximação à 

realidade da situação competitiva do passado recente e das perspetivas futuras no setor, 

através de indicadores de cariz económico e financeiro. 

 

Os principais objetivos deste barómetro da competitividade são: 

− Compreender antecipadamente (em relação às estatísticas oficiais) quais são as 

principais dinâmicas económicas e financeiras do setor; 

− Captar as tendências e perspetivas dos empresários; 

− Antecipar falhas de mercado e oportunidades de desenvolvimento de iniciativas de 

eficiência coletiva que, pela sua natureza, sirvam um grupo alargado de empresas do 

setor; 

− Fornecer informação de suporte à influência construtiva de políticas públicas com 

impacto no setor; 

− Compreender quais são os principais constrangimentos ao desenvolvimento do setor. 

 

A metodologia de recolha de informação a utilizar passa pela realização de um 

inquérito de carácter confidencial a ser lançado em Setembro de 2015 que, com periodicidade 

trimestral ou semestral, será efetuado aos empresários do setor. 

Adicionalmente poderão vir a incluir-se outros elementos de interesse, tais como:  

• Disponibilização da informação histórica do barómetro e não apenas os “últimos 

resultados”, para que os utilizadores possam ir conferindo se as perspetivas dos 

empresários se vão confirmando ao longo do tempo; 

 

• Compilação de um relatório em formato digital com imagem mais cuidada e análise 

textual dos dados dos últimos três barómetros. 
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• Print Power 

Esta secção é transversal à temática do Ambiente e, à semelhança da secção “Mitos e 

Factos”, incluirá textos e vídeos alusivos ao tema. 

A “Print Power” é uma organização pan-europeia única, apoiada por empresas 

representativas de toda a cadeia de valor da impressão que procura fortalecer a posição do 

meio impresso no mundo multimédia, demonstrando que é um suporte sustentável e uma 

ferramenta de marketing altamente eficaz. 

A Print Power, enquanto organização, é composta por duas marcas, cada uma delas 

com a sua própria mensagem: a Print Power, the Effectiveness Campaign (Campanha da 

Eficácia); e a Two Sides, the Sustainability Initiative (Iniciativa da Sustentabilidade). A 

mensagem da Campanha da Eficácia diz respeito à forma como os meios de comunicação 

impressos podem ser uma ferramenta de marketing e publicidade eficaz; já a mensagem da 

Two Sides diz respeito a informar o mundo, em grande escala, sobre os aspetos ambientais 

positivos da comunicação em papel e, através da utilização de informação factual e confiável, 

garantir que a comunicação em papel é um meio de comunicação sustentável. 

Conta com uma organização central e um grupo de trabalho em Bruxelas, que define a 

estratégia e os conteúdos globais, e com organizações nacionais, encarregues de desenvolver 

a campanha em cada um dos países europeus participantes. 

A Print Power Portugal conta como entidades aderentes a ACEPAG, a APEL, a 

APIGRAF, a AP IMPRENSA, a CELPA e os CTT. 

 

 

8. Manutenção e alimentação do SIIS 

• Funcionamento  

O primeiro grande desafio que se coloca ao SII APIGRAF é a sua divulgação e atualização 

ao longo do tempo. A etapa da divulgação da informação sobre a sua existência e 

potencialidades junto do público-alvo revela-se crucial e já foi iniciada, junto das empresas do 

setor das indústrias gráficas e de transformação de papel, associadas e não associadas da 

APIGRAF, bem como das empresas e associações ao longo de toda a fileira do papel. 

O lançamento do SIIS pressupõe a construção de ferramentas (como folhas de cálculo) 

que servem de inputs de dados para os gráficos e tabelas com análises a disponibilizar. Por 

isso, a manutenção dessas componentes, que se farão numa periodicidade trimestral, 
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semestral ou anual (dependendo do tipo de informação em causa), apenas é necessário 

substituir ao expandir a informação desses inputs e recarregá-las para a plataforma online. 

O SIIS será gerido pela Técnica de Estatística da APIGRAF que procederá à recolha 

de dados, tratamento e sua contínua atualização no sentido de se assegurar a utilidade do 

sistema. 

O SII APIGRAF utilizará como input base os dados fornecidos pelo primeiro Estudo 

Estratégico e de Inovação do Sector das indústrias Gráficas e de Transformação de Papel em 

Portugal elaborado pela Augusto Mateus & Associados. Neste ponto, importa referir que a 

colaboração entre a APIGRAF e a Augusto Mateus e Associados (AM&A) terá continuidade no 

futuro. 

As restantes atividades de manutenção e alimentação do SII APIGRAF serão: 

• A introdução e eliminação de links de websites externos; 

• O upload de relatórios e estudos promovidos pela APIGRAF; 

• O upload de notícias com texto e imagem; 

• O upload de imagens; 

• A atualização da informação de campos específicos do diretório de empresas e 

soluções. 

Um dos aspetos acessórios do SIIS é a disponibilização dos documentos em formato 

de leitura online para além do habitual PDF para download, como elemento de atratividade e 

sofisticação do sistema para além de alargar as possibilidades de conteúdo restrito.  

Este conceito de conteúdo restrito refere-se a estudos que venham a ser adquiridos 

pela APIGRAF, que não podem ser divulgados ao público em geral. Por isso, a existência de 

um leitor online para associados autenticados e sem possibilidade de download pode ajudar 

nas negociações com os autores desses estudos sobre os termos de disponibilização dos 

mesmos. 

 

9. Recomendações e Avaliação 

Esta última etapa do ciclo de inteligência visa que o sistema de inteligência evolua 

numa perspetiva de melhoria contínua, através dos feedbacks dos seus utilizadores ou do 

aparecimento de novas fontes de informação. 

A avaliação do SII APIGRAF deverá ter duas componentes: (i) Uma objetiva, centrada 

na contabilização do número de acessos (mensais, trimestrais e anuais), da evolução do 

número de utilizadores registados, do número de acessos desagregado por secções/temas, do 

número de acessos a funcionalidades pagas pela APIGRAF (como estudos e bases de dados 
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estatísticas), do número de relatórios standards pedidos pelas empresas; (ii) Uma subjetiva, 

baseada num link para um breve inquérito de satisfação (em pop-up à entrada do portal) 

eminentemente qualitativo, que inclua questões de resposta fechada e questões de reposta 

aberta, designadamente sobre aquelas relacionadas com “comentários e sugestões”. Estas 

avaliações deverão ser traduzidas num relatório sintético com os principais resultados e 

analisada com detalhe pela equipa de gestão. 
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