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INVESTIMENTO 
EM IDI
A inovação, sempre foi fator de 
PROGRESSO, e por isso não tem para nós 
um carácter esporádico. Na Mundotêxtil, 
assumimos a Inovação como permanente 
e com a convicção que o investimento na 
investigação dos desafios de amanhã, é 
um dos investimentos mais poderosos que 
podemos fazer. 
Em 2020 a Mundotêxtil aumentou o inves-
timento em I&D em 27% relativamente ao 
ano anterior. 
78% dos projetos concluídos em 2020 
foram eficazes, incrementando vários tipos 
de retorno para a organização:

// Aquisição de Know-how técnico e 
tecnológico

// Potenciar novos clientes e fortalecer 
os mercados atuais

// Diferenciação de produto

// Ecoeficiência industrial

// Processos mais ecológicos

Alguns Projetos I&D em 2020

Projeto – TERRYPLANET
Com base em princípios da economia cir-
cular, a Mundotêxtil, em estreita colabora-
ção com a Universidade do Minho, está a 
desenvolver o projeto TerryPlanet. 
O TerryPlanet visa desenvolver felpos 
inovadores baseados nos princípios da 
economia circular, envolvendo o uso de 
fibras naturais mais sustentáveis e a inclu-
são de resíduos fibrosos, além de aumen-
tar a durabilidade e reduzir a quantidade 
de matéria-prima utilizada.
Em consonância com a realidade produtiva 
da Mundotêxtil, este projeto irá incidir 
sobre 4 parâmetros fundamentais que 
se ajustam aos princípios da economia 
circular:

REDUZIR o consumo de matérias-primas 
através da construção de novas estrutu-
ras absorventes, que, por consequência, 
consumam menos produtos nas fases de 
tingimento e acabamento;

REUTILIZAR os resíduos da Mundotêxtil 
em novos componentes desenhados 
com fibras recicladas;
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Utilizar fibras SUSTENTÁVEIS, re-
correndo a matérias-primas natu-
rais emergentes;

AUMENTAR a durabilidade nas estrutu-
ras de felpo através da combinação de 
novas fibras/tecidos/acabamentos, que 
permitam materiais com maior tempo de 
vida útil.
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iTechStyle Green Circle 
Destaque para a Participação na Modtissi-
mo online e no iTechStyle Showcase e iTe-
chStyle Green Circle - iniciativa destinada 
a promover, nos mercados internacionais, 
a excelência dos produtos têxteis portu-
gueses ao nível da sustentabilidade e da 
economia circular. 
A Mundotêxtil, seguindo o seu princípio 
estratégico da economia circular, apresen-
tou-se com uma criação confecionada com 
toalhas de felpo 100% algodão, feitas com 
50% de desperdícios do nosso processo 
produtivo. Desta forma, conseguimos uma 
produção mais sustentável com a redu-
ção dos resíduos gerados na produção e 
redução na quantidade de matérias-pri-
mas usadas, sendo que o resultado final 
foi uma peça com design, inovadora e mais 
sustentável com Incorporação de Resíduos 
Fibrosos provenientes da nossa produção.
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