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Estimados Associados,

O ano de 2018 está a terminar e, como tem sido habitual, afigura-se importante
dar nota das principais atividades desenvolvidas pela APTETI ao longo do ano.

Pela sua importância para todos os sócios, merece natural destaque a
realização das 7as Jornadas PINTUMED, no passado mês de maio, que tiveram
como tema “Renovação em Marcha”, numa perspetiva abrangente, isto é,
contemplando quer a transformação tecnológica quer a evolução geracional,
realidade comum a muitas empresas de raiz familiar e que constituem a parcela
mais significativa do nosso tecido empresarial. Este evento foi realizado, mais
uma vez, na Pousada do Porto – Freixo Palace Hotel e proporcionou a
oportunidade de um reencontro e de uma agradável confraternização entre os
associados da APTETI e demais presentes.

Adicionalmente, no decorrer de 2018 foram realizados 2 seminários técnicos,
com sessões a terem lugar em Lisboa e no Porto, que contemplaram as
vertentes seguintes:
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vertentes seguintes:

- Conductivity improvers for applications in the solvent industry
- Anti espumas e agentes hidrofóbicos para sistemas de revestimentos

Eng.ª Maria do Céu Machado
Presidente do Conselho Directivo da APTETI

Tendo em conta a época que
atravessamos, gostaria de terminar
com votos de um Bom Natal para
todos os Associados e respetivas
famílias e que o Ano Novo seja
repleto dos maiores sucessos
pessoais e profissionais.
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Anti espumas e agentes hidrofóbicos para 
sistemas de revestimentos

A APTETI em conjunto com a empresa SILICONI e da sua representante em Portugal,

GLC Química realizou um seminário de fim do dia, em duas sessões, no Porto, dia 27 e

em Lisboa, dia 29 de Novembro, e contou com a presença de 46 técnicos.
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Sessão do Porto
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Seminário

em Lisboa, dia 29 de Novembro, e contou com a presença de 46 técnicos.

Apresentado por Chiara Festival, Sales Responsible for Portugal e Raffaele Bettuelli,

Technical Manager.

Sessão de Lisboa
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Realizou-se no dia 4 de Dezembro em Piacenza, a PINTUMED Itália, um Congresso
Internacional, organizado pela AITIVA (Associação Italiana dos Técnicos da Indústria de
Vernizes e Afins) e pela UATCM (União das Associações dos Técnicos de Tintas de Cultura
Mediterrânica) cujo tema foi consagrado à Química do Vegetal. Esta temática inscreve-se
num grande desafio para o futuro que é oferecer para a formulação de revestimentos uma
alternativa às matérias primas de origem petrolífera.
O Congresso dividiu-se em 3 partes distintas, a primeira dando conta da evolução das
legislações europeias sobre produtos de base biológica na indústria das tintas e vernizes.
Na segunda foram feitas apresentações de empresas produtoras das matérias-primas e
finalmente foram dadas a conhecer alguns fabricantes de tintas que já utilizam produtos
vegetais nas suas formulações.

No dia seguinte realizou-se uma reunião do Conselho de Administração
da UATCM onde foram aprovadas as contas de 2017 e se discutiram
outros assuntos relacionados com a actividade futura da sociedade que
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Eventos

outros assuntos relacionados com a actividade futura da sociedade que
representa os técnicos de tintas do sul da Europa. Como nota mais
saliente será a hipótese da adesão da Associação de Marrocos, já para
o próximo ano. A APTETI foi representada pelo delegado para a
UATCM, Eng.º Costa Dias.


