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Cartolinas de Alta Gramagem

A Sealed Air acaba de lançar a última adição à 
sua gama de insufláveis para protecção NewAir 
Inflatable Bubble. Desta vez trata-se de 
Inflatable Pouch: bolsas de material de 
protecção insuflado que, sendo produzidas no 
momento, permitem ganhos de produtividade 
assinaláveis na prepraração para o envio de 
produtos frágeis. 

Existem vários tamanhos disponíveis e a 
produção é feita em série, sem necessidade de 
intervenção do operador. 

Inflatable Pouch

Novo Papel Desenho

Novo Autocopia�vo
Procuramos sempre representar as melhores marcas na oferta do 

mercado de Suportes de Impressão e, por isso, ao percebermos que 

a marca de referencia Idem ia deixar de laborar procuramos e 

encontramos a melhor solução Premium para disponibilizar aos nossos 

parceiros de negócio: giroform da Mitsubishi Papers Mills Limited
O girofom ULTRA é um produto de alta gama dentro da gama giroform 

porque oferece opacidade aumentada combinada com excelente 
capacidade de impressão.

Graças ao seu alto acabamento de super�cie branca, que é semelhante ao do 

papel natural, este produto é u�lizado para trabalhos exigentes. Em par�cular, os papéis ULTRA da 

giroform são u�lizados para conjuntos con�nuos com requisitos óp�cos especiais, incluindo notas e 

cotações.

O giroform ULTRA garante eficácia e uma boa comunicação da imagem!

As folhas superior, média e inferior estão disponíveis em tom branco, azul, rosa, verde e amarelo e em 

diferentes formatos.

Podem experimentar, usar e confiar no resultado final.

A atual tendência da substituição de uma 
imagem artificial/não reciclável por uma mais 
natural/reciclável teve consequências na 
alteração da embalagem. Diferentes materiais 
são preteridos por uma linha em“papel/cartolina” 
e, por essa razão, resolvemos reforçar a nossa 
oferta. Já dispunhamos de diversas soluções de 
krafts em rolo e formato até 275 grs. Agora 
alargamos a gama com duas altas gramagens 
disponíveis, 356 e 410 grs no formato 72x102 
ou noutro, sob consulta.

    

Louzan Art é a nova 
gama de papéis 

artísticos da Prado

 Com texturas e gramagens diferenciadas (140, 
240 e 300 grs) a coleção Lonzan Art permite dar 
resposta a técnicas secas  (pastel, carvão, 
caneta, tinta e marcadores) e húmidas (acrilico, 
aguarela, guache e óleo). O Louzan Art é 
apresentado em três brancuras – Natura, Bright e 
Pure – uma das quais sem recurso a 
branqueadores óticos.
Dadas as características do papel em questão 
para além da utilização artística, permite a 
utilização em trabalhos especiais onde o requinte 
do acabamento seja uma exigência.
Toda a gama é certificada FSC e PEFC e tem 
garantia de longevidade por não ter ácido na sua 
composição.
Contacte-nos a solicitar amostras ou venha 

conhecê-los e experimentá-los!

Ao longo do ano, e sobretudo, nas visitas feitas na época fes�va fiquei com a sensação 

que 2017, foi um ano posi�vo para a grande maioria dos nossos Parceiros de Negócio. 
Rela�vamente à nossa empresa, tudo o que ocorreu no ano que terminou ficará na nossa 
“galeria da história” e os acontecimentos mais relevantes, nas nossas memórias!  Mas não 
só! Porque, se por um lado, com o novo ano há uma mudança de página com novos 
obje�vos, por outro, constatamos que o nosso projeto suportado numa missão é 
consubstanciado por restruturações e inovações constantes, mas tranquilas. Assim, 2018 
será em grande parte consequência do trabalho de 2016 e 2017. Durante este ano 
tentaremos também aqui dar-vos conta de algumas novidades.

Prevê-se um ano de 2018 tão di�cil como o 2º semestre de 2017. Os aumentos já 

anunciados não são auspiciosos, 

principalmente para nós, que pra�camos uma 

polí�ca de estabilidade de preços. A tendência 

inflacionista em Portugal e no mundo, com 

especial relevância na pasta de papel, torna a 

nossa “tarefa” uma missão di�cil mas 

con�nuaremos a tentar que o impacto seja o 

menor possível.

Neste espaço tentaremos dar voz e imagem aos que, diariamente, vestem a nossa 

“camisola”. Na úl�ma edição contamos com o testemunho  de quem, na maioria das 

vezes, vos atende o telefone na sede, a Dª Alexandrina. Nesta nova edição, contamos com 

o testemunho do colaborador Luís Cou�nho que já esteve na sede e nos úl�mos 6 anos, 

trabalha em Conde onde para além de atendimento pessoal e telefónico, fatura a maioria 

das nossas vendas.  Em destaque poderão ler o ar�go do nosso Parceiro de Negócio 

estratégico Sealed Air, empresa que personaliza o nosso posicionamento no mercado: 

inovação na oferta com atenção às novas necessidades dos clientes e um serviço técnico e 

de aconselhamento de excelência.

Saber como o mercado vai reagir a um ano que se prevê demasiado animado (digo eu) é a 

principal incógnita e desafio…haja saúde, engenho e arte para encararmos juntos este ano 

de 2018 como mais um desafio a ultrapassar com dis�nção!                            Por Ivo Cervan
Diretor Comercial

Curiosidade
Sabia que todas as serpen�nas e confetes fabricados em Portugal são produzidas 
numa empresa do nosso Grupo !?



Colaborador
Por Luís Coutinho
Em primeiro lugar queria aproveitar a ocasião para desejar um Bom Ano de 2018 à Gerência, 
Colegas, Clientes e Fornecedores.
Ao longo destes 26 anos de trabalho nesta empresa gostaria de salientar o ó�mo ambiente de 
trabalho e espírito de equipa onde todos estão disponíveis para ajudar, o que tem permi�do que a 
empresa cresça e se modernize e consiga responder aos desafios com que se vai deparando.
Para finalizar, agradecer à Gerência que tem garan�do o sucesso da empresa ao longo destes anos.

Fornecedor
Por Julian Herrero (Sales Rep.) / Pedro Aguiar (Perfomance Packaging Portugal & 
Espanha) / Pedro Torres (Product Care) / Ana Estanqueiro (Product Care)
As empresas e os negócios, como tudo na vida, são feitos de pessoas e relações. É a energia que 
resulta das relações interpessoais que impulsiona os projetos, gera cria�vidade e consegue os 

                                                          resultados.

O mesmo se passa na relação comercial entre a Almeida & Neves e a Sealed Air. Nestes primeiros 20 anos muitas mudanças 
ocorreram, muitas oportunidades se ganharam, muitos clientes em nós confiaram e, obviamente, muito valor se gerou para ambas 
as empresas. A energia e compromisso dos protagonistas iniciais, transmi�u-se às sucessivas “gerações” que passam por cada uma 
das empresas e, ainda hoje, nos ajudam a mudar, a adaptar-nos e a crescer. Essa energia contribui para que ambas as empresas 
sejam, hoje,  organizações do século XXI: focadas nos clientes, atentas ao mercado, ágeis, disponíveis e “sempre online”!...

Na Sealed Air, nos úl�mos cinco anos foram de mudanças profundas. De uma nova estratégia surgiram novos produtos, novas 
divisões e novas formas de organização e trabalho. Nem o logo�po ficou igual! A nossa estratégia assenta hoje na diferenciação pela 
tecnologia, na rapidez de adaptação às mudanças, na presença global com serviço local e na imersão nos mercados e negócios dos 
nossos clientes. 

Neste sen�do, a qualidade e amplitude da parceria que mantemos com a Almeida & Neves, Lda encaixa totalmente no que já somos 
e no que queremos ser.

Em todas as nossas gamas de soluções, desde os consumíveis em bolha-de-ar e espuma de polie�leno até às novas soluções para 
automa�zação em linha, passando pelas gamas de soluções de insufláveis, espumas e filmes, sempre trabalhamos com a Almeida & 
Neves em total parceria, apreciando a qualidade do seu trabalho e o constante empenho e dedicação da sua equipa.

A capacidade de visão estratégica, atenção ao detalhe e cria�vidade que, repe�damente, a equipa da Almeida & Neves evidencia, 
permitem gerir verdadeiros projetos de criação de valor para os nossos clientes comuns, aliando a nossa tecnologia e soluções à 
experiência e conhecimento da realidade dos clientes que a Almeida & Neves possui.

Uma parceria de sucesso para as duas empresas, mas também, e em grande medida, para os seus clientes, que usufruem assim de 
uma enorme capacidade de criar e implementar soluções de úl�ma geração, respondendo às necessidades de protecção, 
produ�vidade, inovação e sustentabilidade dos seus negócios.

Assim, por ocasião dos 85 anos da Almeida & Neves, Lda, a Sealed Air não pode deixar de agradecer esta tão  frutuosa colaboração 
e desejar que, pelo menos nos próximos 85 anos, possamos con�nuar a  crescer juntos. Cheios de energia!

Nós por cá ...

No âmbito da comemoração do 85º Aniversário 
do A&N, realizou-se no dia 11 de Novembro, dia 
de S. Martinho, o magusto da empresa nas 
nossas instalações em Conde. O programa foi 
preparado pelo Grupo Desportivo e Recreativo 
do A&N convidando todos os colaboradores e 
respetivas famílias, com o intuito de lhes 
proporcionar um dia de descontração e 
comemoração. Da ementa constou, entre outros, 
bolo de carne e sardinha, caldo verde, castanhas 
e “bom binho“.

O A&N esteve presente na Feira Empack 2017 
na Exponor nos dias 20 e 21 de setembro. 
Nesta edição destacamos três temas: 
Produtos de Sinalização, Paletização e 
Proteção. Registamos ainda o nosso 85º 
aniversário. 
Agradecemos a visita e interesse pelo nosso 
stand de tantos Clientes e Parceiros de 
Negócio. 

O  habitual jantar de Natal realizou-se dia 07 de Dezembro. 

Mas nem por isso foi menos Natalício! Estiveram presentes 

todos os colaboradores, responsáveis das outras empresas 

do grupo e claro está …o Pai Natal - Sr. António, que brindou 

os convivas com a já tradicional e aguardada troca de 

presentes do amigo secreto. Os colaboradores ofereceram 

presentes à Gerência e Direção Comercial que aproveitou 

para agradecer a presença, a lembrança, mas sobretudo o 

compromisso sério e profissional de todos num ano de 

trabalho - 2017- que estava prestes a terminar.
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A optimização da sua máquina pode 
levá-lo a uma economia até 50%.

Travão da máquina
O travão confere apenas estabilidade. 

O uso em excesso diminui a 
resistência do filme.

Grupo de pré-estiro da máquina
Aproveite o máximo do pré-estiro do 
seu filme estirável.

  

Marque um teste gratuito

Filme estirável
técnico

Armazém industrial e Departamento Comercial:
Rua do Parque nº 122  - Conde
4815-034 Guimarães
T. +351 253 587 104 | +351 935 423 881
conde@almeidaeneves.com

Sede e Departamento Financeiro:
Alameda S. Dâmaso nº 69/70 - Apartado 57
4801-909 Guimarães
T. +351 253 514 633 | +351 253 423 880
comercial-guimaraes@almeidaeneves.com www.almeidaeneves.com


