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NÃO HÁ
PLANETA B!
Na Mundotêxtil olhamos para o nosso
planeta como algo “querido” e a preservar.
Compreendemos que os recursos nele
existentes são limitados e a sua utilização
de forma desorganizada e desordenada
levará ao seu fim (na forma habitável
como hoje existe). Por isso, defendemos o
desenvolvimento sustentável e utilizamos
os recursos hoje, a pensar nas gerações de
amanhã.
Já lá vai o tempo em que a responsabilidade das empresas era apenas económica
(de gerar lucro). A responsabilidade das
organizações foi evoluindo para uma

responsabilidade legal (agir dentro da lei),
ética (fazer o que está certo) e mais recentemente social (contribuir para a melhoria
das condições de vida social incluindo 3 pilares: o económico, o social e o ambiental).
Percebemos, na Mundotêxtil, que a nossa
responsabilidade passa também pelas
questões ambientais e por isso, numa
primeira fase, tomamos consciência dos
nossos dispêndios ambientais e demos
passos importantes para potenciar os nossos rendimentos ambientais, como se de
uma contabilidade ambiental se tratasse.
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Gestão de
resíduos
É nesta ótica que a Mundotêxtil tem
trabalhado ao longo dos anos, através da
prevenção da geração de resíduos e substituição do conceito de fim de vida, com a
criação de novos fluxos circulares, como a
valorização de resíduos.

Neste momento, podemos afirmar, que
todos os nossos resíduos (excetuando os
orgânicos), têm valor acrescentado, isto é,
100% dos nossos resíduos são vendidos.

Resíduos Valorizados (2020)

155 580 Kg

183 695 Kg

Desperdício Têxtil
(fibras têxteis processadas)

Cartão Papel

38 790 Kg

31 380 Kg

Madeira
(paletes)

Embalagens de plástico

13 670 Kg

4 217 Kg

Sucata Metálica
(metais ferrosos)

Sucata Metálica
(metais não ferrososs)
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Pegada de
Carbono
Numa perspetiva de melhoria contínua, a
monitorização da pegada de carbono, é
um outro indicador incorporado no Sistema de Gestão da Mundotêxtil.
Infelizmente, a indústria têxtil contribui,
com a sua atividade diária, para a emissão
de gases que têm a sua quota parte de
responsabilidade nas alterações climáticas
do planeta Terra. Por termos essa consciência, tornou-se para nós imprescindível
minimizar os danos ambientais e investir
em alternativas para reduzir as emissões
de gases.
Em 2013, assinamos o Acordo de Racionalização dos Consumos de Energia (ARCE)
e estamos fortemente empenhados em
diminuir a nossa pegada de carbono. De
acordo com o Plano de Racionalização dos
Consumos de Energia, o objetivo para uma
empresa da dimensão da Mundotêxtil é
uma redução de 6% a cada 8 anos. Desde
2013 temos tomado medidas para que
essa meta seja superada:
//Ao nível da eficiência energética, especialmente com a aquisição de máquinas
industriais:
Jet’s com razão de banho mais curto;
Substituição de râmulas e tumblers a
termofluído por equipamentos com
queima direta;
Substituição da central de ar comprimido;
Instalação de iluminação LED.
//Redução da capacidade instalada, otimizando o parque industrial.
//Utilização de energia térmica oriunda de
cogeração.
//Aproveitamento do calor dos efluentes.

“Em 2013,
assinamos
o Acordo de
Racionalização
dos Consumos
de Energia
(ARCE) e estamos
fortemente
empenhados
em diminuir a
nossa pegada de
carbono”
Neste momento, podemos afirmar com orgulho que desde essa data, já conseguimos
reduzir em 27% o consumo de carbono no
nosso processo.
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