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MOÇAMBIQUE
TERRA DE DAR
E RECEBER
“...procura de matérias-primas
obtidas através de processos
social e ambientalmente mais
sustentáveis”
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José Pinheiro (chairman da Mundotêxtil),
assim que chegou da sua última visita de
trabalho a Moçambique e à MCM, falou-nos um pouco sobre este projeto, sobre
as motivações que levaram a Mundotêxtil
a avançar para Moçambique e o que se
tem feito quer em termos de negócio, quer
em termos de responsabilidade social e
ambiental.
A MCM - Mozambique Cotton Manufactures, nasceu da vontade da Mundotêxtil e
de outra empresa portuguesa – a Crispim
Abreu (empresa de sportswear) - de controlar toda a cadeia de valor e por isso, a
MCM, foi criada sob o lema “DO CAMPO
ÀS PRATELEIRAS INTERNACIONAIS “.
Na génese da decisão de investimento em
Moçambique estava, numa primeira fase,
o controlo e produção da matéria-prima.
O algodão, sendo a matéria-prima por

excelência para os atoalhados de felpo, representa uma parte muito importante dos
custos totais. A deslocalização das fiações,
ao longo das últimas décadas, para a Ásia
originaram uma excessiva dependência e
exposição a dumping nos preços.
Hoje, passados 10 anos, já foram vários
os investimentos feitos na atualização do
parque de máquinas, na adequação de
layouts, nas melhorias de eficiência energética e de produtividade, na qualificação
dos recursos humanos – a MCM emprega
310 pessoas em regime fixo e laboração
contínua de 24 horas, sendo que o investimento mais significativo dos últimos dois
anos foi a conclusão da linha de produção
openend. Só com estes investimentos
intensivos, permitiram à MCM diversificar
o seu negócio:

PARTEDETI

Na agroindústria, a MCM é a única
fábrica de descoraçoamento nas
províncias de Gaza e Inhambane, com
plantação de algodão e fábrica de processamento de algodão. A fábrica tem
uma área coberta de cerca de 6 800
m2 e uma capacidade de processamento de 4,4 tons de fibra de algodão por
hora.
Na Indústria Têxtil, a MCM, opera em
Marracuene, Província de Maputo,
numa área coberta de cerca de 32 mil
m2, com fiação openend e convencional de 25 mil fusos para uma produção
de cerca de 450 / 500 tons por mês.
E é com a mesma vontade de fazer negócios em Moçambique que a Mundotêxtil
olha em seu redor e vê a oportunidade de
diminuir a sua pegada ecológica. Este é um
dos pilares fundamentais da estratégia de
sustentabilidade da Mundotêxtil é a procura de matérias primas obtidas através de
processos social e ambientalmente mais
sustentáveis.
A globalização das cadeias de abastecimento faz com que todos os componentes
usados para produzir uma toalha provenham de vários cantos do mundo. Esta
globalização cria uma pegada ecológica e
social enorme e, por essa razão, é obrigatório que exista mais transparência ao
longo da cadeia de valor.
As preocupações em torno de todo o
processo produtivo (desde o cultivo do
algodão até à colocação do produto na
prateleira dos nossos clientes) deixaram
de ser exclusivamente das Empresas para
serem uma exigência dos consumidores
finais.
A MCM, como parte essencial dessa estra-

tégia, tem já certificações essenciais como,
por exemplo, GOTS, BCI e CMiA. Estas
certificações são imprescindíveis para
uma comunicação e produção consciente
e transparente e para a garantia de que
aquilo que produzimos respeita e satisfaz
as expectativas de todas as partes interessadas.
Mas como a estratégia de sustentabilidade
da Mundotêxtil também passa pela responsabilidade social, ao longo dos 10 anos
de ligação a Moçambique percebemos
que temos tanto para receber de África,
mas tanto também para fazer lá. De ajudar
o seu povo a ter melhores condições de
vida. A ter esperança. E a sorrir. Foi essa
disponibilidade que levou a Mundotêxtil
a juntar-se a algumas Associações com
responsabilidade social. Destacamos a Aid
by Trade Foundation (CMiA) que desenrola um papel fundamental na proteção
do meio ambiente e na melhoria contínua
das condições de vida e de trabalho dos
pequenos agricultores e produtores de
algodão.
É para esta África, terra de oportunidades, de crescimento e evolução, repleta
de recursos e vontades, mas tão carente
de apoio daqueles que sabem e podem
fazer mais, que a MCM tem já projetada a
instalação de uma central fotovoltaica cuja
produção irá ser completamente canalizada para autoconsumo. A par deste investimento estamos focados na consolidação
e otimização da produção sustentável de
algodão. Isto porque para a MCM, Moçambique é terra de receber, mas também
dar em troca. E é só assim que sabemos
estar num país que nos recebeu de braços
abertos.
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