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Vai
Cozinhar?
O amor é
o tempero
essencial para
começar!

Cozinhar é um ato de amor muito maior do
que se possa imaginar. E, quando preparamos um almoço ou jantar para a família,
esse sentimento torna os nossos pratos
ainda melhores.
Cozinhar é resgatar lembranças, aromas,
sabores, pessoas e memórias. Sentar a
família ou amigos à volta de uma mesa é
parar o tempo e viver mais devagar.

Esta é a receita da vida, e os panos de
cozinha da Mundotêxtil, o seu cúmplice
neste ato de amor.
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José Pedro
Ferreira Leite

Auxiliar de Armazém
“O melhor ambiente é no meio
das caixas”
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Estivemos à conversa com o José Pedro
no Armazém 36 em Tagilde, que fica a uns
5 kms da fábrica da Mundotêxtil. Este armazém de produto acabado tem uma área
de 7.350 m2 com capacidade de armazenamento de 5.300 paletes e uma equipa
de 14 homens repartidos por 2 turnos que
manuseiam mensalmente para exportação
cerca de 96 mil caixas, 4.800 paletes e
carregam os 145 camiões que todos os
meses saem dali para outros destinos.
José Pedro faz o turno da tarde, entra às
14h e sai do armazém às 22h. Tem 28 anos,
nasceu em Santo Tirso, mas foi viver para
Vizela ainda muito novo, com 3 anos, cidade que adora e onde vive intensamente a
sua paixão pelo Futebol Clube Vizela. Rapaz modesto não gosta de falar sobre ele,
diz que é “torrão” e que tudo tem que ser
feito à sua maneira, mas quem o conhece
diz que é educado, organizado, gosta de
ajudar e nunca ninguém o viu zangado no
trabalho. Mas para além do trabalho, há
também tempo livre para se dedicar aos
hobbies que mais aprecia: ir ao café com
os amigos, beber um copo e assistir, sempre que pode, aos jogos do Vizela.
Depois de acabar o 12º ano foi, pela mão
do seu pai que já é motorista na Mundotêxtil há muitos anos, trabalhar para a
Mundotêxtil como Operador de Armazém, função que ainda hoje exerce. O
seu dia-a-dia passa por receber a carga,
arrumá-la e preparar as encomendas. De
todas as tarefas que desempenha, diz que
onde sente maior responsabilidade é na
conferência da carga, isto porque é muito
volume, chegam a ser 5 a 6 cargas por dia,
20 paletes de cada vez.
Tudo pode acontecer, no meio deste
grande volume de trabalho, mas a equipa que integra nunca deixou ficar mal a

“A equipa que
integra nunca
deixou ficar mal a
Mundotêxtil.”

copo. Diz que o melhor ambiente é no
meio das caixas, e conseguimos verificar
que é mesmo aí que José Pedro se sente
como “peixe na água” – no fim da nossa
conversa, fomos até ao armazém e aí o seu
telefone não parou de tocar, a voz ganhou
outro ritmo e firmeza nas indicações para
a resolução dos problemas que lhe eram
colocados.

Mundotêxtil. Lembra-se que em 2014, no
dia 23 de dezembro, entraram às 8:00 da
manhã para o último dia de trabalho antes
do Natal, era muito trabalho, havia uma
carga muito grande para expedir para um
cliente em Espanha. Nesse dia, por azar, o
sistema crashou e tiveram que fazer tudo
manualmente. Só saíram do armazém às
6:00 da manhã do dia seguinte, dia 24 de
dezembro.
Aos 19 anos, quando chegou à Mundotêxtil, foi recebido pelo Filipe Faria, chefe
de armazém, que lhe ensinou tudo o que
sabe hoje. Sente-se feliz na Mundotêxtil não conhece outro sítio, mas também não
quer conhecer. O ambiente, os colegas e
até mesmo a ótima relação que tem com
a chefia, fazem tudo valer a pena. Esta é
a sua segunda família, e o armazém a sua
segunda casa – com os colegas comemora o Natal, organizam jogos de futebol e
ao fim de semana encontram-se para um
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AJUDA DE
MÃE
O gabinete da Ajuda de Mãe de Santarém
trabalha há cerca de dez anos na região no
apoio e aconselhamento a grávidas e mães
recentes. Para além do acompanhamento
social que presta aos mais diversos níveis,
a organização tem em funcionamento o
projecto ReUse by Ajuda de Mãe, destinado a mães desempregadas, que passa pelo
reaproveitamento de tecidos e confeção
de novas peças reutilizáveis, como, por

exemplo, sacos para compras ou toalhitas
desmaquilhantes.
“A parceria entre a Ajuda de Mãe de
Santarém e a Mundotêxtil tem sido
fundamental para o Projeto By Ajuda de
Mãe, projeto este que visa apoiar mães
desempregadas através da sua integração
num atelier de costura. É uma parceria que
acontece desde novembro de 2019, pela
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doação de atoalhados e outros materiais
de costura. Estes permitem criar produtos
com a marca REUSE, de elevada qualidade, tais como toalhitas desmaquilhantes
ou porta-sabonetes, na verdade os nossos
‘best sellers’. O lucro da venda destes e de
outros produtos é distribuído pelas mães,
contribuindo para a melhoria da sua vida
familiar. Trata-se, portanto, de um projeto de empreendedorismo com impacto
social, mas também ambiental pelo reaproveitamento dos tecidos doados, tendo
sido o apoio da Mundotêxtil de muita
importância”.
Sofia Tormenta
Coordenadora Gabinete
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PRÉMIO
INOVADORA
COTEC
2021
Criada em 2003, a COTEC Portugal, é a
principal associação empresarial portuguesa que tem como missão promover o
aumento da competitividade das empresas em Portugal, através do desenvolvimento e difusão de uma cultura e prática
de inovação, bem como do conhecimento
residente no país.
Este ano, a Mundotêxtil foi distinguida
pela COTEC, com o Estatuto INOVADORA COTEC 2021. Um selo de inovação que
reconhece empresas nacionais com boas
perspetivas de concretizar o seu potencial
de inovação. Os principais objetivos deste
reconhecimento são:

// Criação de uma Rede de Parceiros
que valorizem esta distinção, potenciando benefícios para as Empresas Inovadoras;
// Garantir melhores condições de financiamento para as Empresas Inovadoras.

// Distinguir Empresas nacionais com um
elevado desempenho de Inovação;
// Promoção do reconhecimento público
de Empresas que, pelo seu desempenho
de Inovação, constituam exemplos de
criação de valor para o País;
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DE OLHOS
POSTOS NO
FUTURO
Entre os dias 19 e 22 de Outubro celebramos na Mundotêxtil a Inovação, disponibilizando diariamente, e ao longo dessa
semana, várias mensagens sobre a forma
como nos posicionamos na Inovação.

É preciso ouvir transversalmente todas as
ideias. Só assim, conseguiremos inovar um
pouco todos os dias.

Mas afinal o que é a INOVAÇÃO?
“INOVAÇÃO” deriva do latim innovare,
cujo significado remete a inserir o novo,
novidade, renovar.
Inovação é qualquer avanço técnico ou
tecnológico disruptivo que seja introduzido numa organização, setor ou mercado,
resultante de atividades de Investigação e
Desenvolvimento (I&D).
Assumimos que na Mundotêxtil temos
a criatividade e coragem para traçar um
caminho inovador e diferenciado. E não
falamos só em Inovar na nossa atividade principal (inovação de produto), mas
também procuramos formas de melhorar
continuamente noutras dimensões (Inovação de Processo, de Marketing e Organizacional). Neste momento, o desafio passa
por estimular continuamente processos de
inovação e trabalhar arduamente na implementação de uma cultura de inovação.
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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 investimento 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

Utilizar fibras SUSTENTÁVEIS, recorrendo a matérias-primas naturais emergentes;

AUMENTAR a durabilidade nas estruturas de felpo através da combinação de
novas fibras/tecidos/acabamentos, que
permitam materiais com maior tempo de
vida útil.

Alguns Projetos I&D em 2020
Projeto – TERRYPLANET
Com base em princípios da economia circular, a Mundotêxtil, em estreita colaboração 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 inclusão de resíduos fibrosos, além de aumentar 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 estruturas absorventes, que, por consequência,
consumam menos produtos nas fases de
tingimento e acabamento;

// Processos mais ecológicos
REUTILIZAR os resíduos da Mundotêxtil
em novos componentes desenhados
com fibras recicladas;
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iTechStyle Green Circle
Destaque para a Participação na Modtissimo online e no iTechStyle Showcase e iTechStyle Green Circle - iniciativa destinada
a promover, nos mercados internacionais,
a excelência dos produtos têxteis portugueses ao nível da sustentabilidade e da
economia circular.
A Mundotêxtil, seguindo o seu princípio
estratégico da economia circular, apresentou-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 redução dos resíduos gerados na produção e
redução na quantidade de matérias-primas usadas, sendo que o resultado final
foi uma peça com design, inovadora e mais
sustentável com Incorporação de Resíduos
Fibrosos provenientes da nossa produção.

Pequenas
Ideias. Grandes
Soluções
MundoINOVA é um programa para promoção de ideias inovadoras que visem refletir
um impacto positivo na Mundotêxtil.
As pessoas fazem as empresas, esse é
o mote e o foco de todos os projetos de
inovação. As equipas das diversas áreas
da Mundotêxtil, são o cérebro da inovação. Só contanto com a vasta experiência,
know-how e conhecimento da cultura
organizacional da empresa que todos os
colaboradores têm, é possível falarmos em
inovação.
O conhecimento e experiência de causa
é a substância de qualquer processo de
inovação, pois só com esse conhecimento
é possível criar soluções que permitam
simplificar e eliminar as atividades mais
rotineiras e burocráticas.
Para que todos possam participar, desenhamos o Projeto MundoINOVA, no qual,
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todas as ideias e propostas apresentadas
têm de estar diretamente relacionadas
com as seguintes linhas estratégicas:
// Sustentabilidade
// Melhoria dos Processos
// Desenvolvimento do Capital Humano
Assente na necessidade de inovar e numa
ótica de melhoria continua, o programa
MundoINOVA tem como objetivo central
agrupar as ideias/projetos/sugestões de
todos os colaboradores. Anualmente, será
atribuído um prémio monetário ao melhor
projeto implementado.
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Mundotêxtil - Indústrias Têxteis
Rua da Saudade 280 - 400
4815-413 Vizela
Portugal
T: (+351) 253 489 420
mundotextil.pt
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