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A Mundotêxtil
em 2021
Pilar Ambiental

*2012 - 2021

Consumo total
de água (m3)*

Consumo de produtos
químicos (Kg)*

28%

42%

Produção de
efluentes (m3)*

30%

Água captada é
devolvida ao Rio Vizela

85%
Consumo total de
energia (KWh)*

13%
100%

Pilar Social

52,5%

Taxa de retorno ao trabalho após a licença de
maternidade (2021)
Acidentes de trabalho
(2018 VS 2021)

Doações à comunidade

23,738€
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48%

Percentagem de mulheres a desempenhar cargos
de gestão e supervisão (2021)

7,39%
Rotatividade anual dos colaboradores (2021)
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1. Sobre este
Relatório
102-54

Numa altura em que o mundo está a dar passos significativos para a
prossecução do desenvolvimento sustentável, a Indústria da Moda vê-se confrontada com a necessidade de acompanhar esta mudança para
ir de encontro às expectativas dos consumidores que estão cada vez
mais comprometidos com estes valores.
A Mundotêxtil, sendo uma referência incontornável no mercado de
têxteis-lar, nomeadamente em atoalhados de felpo, reconhece a responsabilidade de atuar na promoção de mudanças positivas num setor
conhecido como um dos mais poluentes do mundo e pelo impacto negativo nas condições de trabalho e no meio ambiente. Por este motivo,
o nosso compromisso com a sustentabilidade é um dos aspetos mais
importantes da nossa estratégia para os próximos anos.
Considerando o comprometimento da Mundotêxtil com a sustentabilidade, a empresa publica o seu primeiro Relatório de Sustentabilidade,
reportando as principais iniciativas e indicadores relativos ao desempenho no ano de 2021 no âmbito da sua atividade em Portugal¹.
O presente relatório foi elaborado de acordo com os GRI Standards
para a opção “De acordo - Essencial”.
A informação apresentada no presente relatório foi verificada pela
PwC, que elaborou o Relatório Independente de Garantia Limitada de
Fiabilidade, disponível em anexo.

¹Aliada à capacidade da
empresa instalada em
Portugal, a Mundotêxtil
conta também com
uma fábrica em Moçambique para produção,
descaroçamento e
fiação de algodão, que
não está incluída no
âmbito do presente
relatório e sobre a qual
não são reportados dados de desempenho.
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2. Mensagem do
Conselho de
Administração
102-14

As nossas vidas mudaram desde que a pandemia atingiu o mundo pela
primeira vez e, infelizmente, a disseminação do COVID-19 está a afetar
pessoas, comunidades e empresas em todo o mundo. Nestes tempos
desafiantes revela-se ainda mais necessário o desenvolvimento de negócios mais resilientes, capazes de dar resposta a situações como a que
vivemos atualmente. Por este motivo, continuamos a trabalhar para fomentar o crescimento do nosso negócio de forma sustentável, com foco
em apoiar as nossas pessoas e as comunidades ao nosso redor e procurando práticas que respeitem o meio ambiente. A nossa estratégia de
sustentabilidade está assente nos três principais eixos que orientam a
nossa atuação: Governance (Part of Me), Ambiente (Part of our Nature) e
Social (Part of our People). É através desta estratégia que estabelecemos
os nossos compromissos para o futuro na promoção da sustentabilidade e que estruturámos o nosso contributo, que apresentamos ao leitor
através do nosso primeiro relatório de sustentabilidade.

“Como empresa familiar, temos
o compromisso de deixar um
legado duradouro para as gerações
futuras. Preocupamo-nos com o
impacto que a Mundotêxtil tem
no meio ambiente e através da
nossa paixão, propósito e presença
geográfica, queremos fazer
acontecer mudanças positivas.”

Reconhecemos os impactos da nossa atividade e a nossa responsabilidade em trabalhar diariamente para mitigar ou eliminar aqueles que
são negativos e potenciar aqueles que são positivos, esforço que apenas
conseguimos concretizar com a ajuda das nossas pessoas e com uma
forte aposta no desenvolvimento de produtos inovadores.
Neste âmbito, a aposta na circularidade tem marcado a nossa agenda,
estando no centro da nossa estratégia para os próximos anos. A participação em projetos com entidades do Sistema Científico e Tecnológico
(SCT) que desenvolvem tecnologias inovadoras, como a Fibrenamics,
visam precisamente acelerar esta transição e alcançar soluções inovadoras no desenvolvimento de felpos sustentáveis.

José Pinheiro, Ana Pinheiro,
Helena Pinheiro, José Lima
Conselho de Administração da Mundotêxtil

Conselho de Administração da Mundotêxtil

Relatório de Sustentabilidade 2021
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3. Conhecer a Mundotêxtil

3.1 A História

3.Conhecer a
Mundotêxtil

Fundada em 1975, a Mundotêxtil é uma referência mundial na produção de atoalhados de felpos,
sedeada e com a maioria das suas atividades produtivas, administrativas, armazenagem e logística
concentradas em Vizela.

3.1 História

A empresa investiu significativamente na capacidade e melhoria da produção de produtos têxteis-lar,
em 1979.

102-3, 102-4

A gestão integrada e o investimento internacional
colocam a Mundotêxtil numa posição de destaque
num setor de atividade de rápidas mudanças. Aos
constantes desafios impostos pelo mercado, respondem com novas estratégias de gestão e de relacionamento com o cliente.
Em 1986, a Mundotêxtil iniciou uma política de investimento intensivo numa lógica de grupo integrado e focado na verticalização completa do negócio.
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Para além de ser uma empresa familiar é caracterizada pelo profissionalismo e integração de equipas
multidisciplinares e experientes, o que resultou
no reforço do setor industrial através da criação e
aquisição de empresas envolvidas no processo de
fiação, bordados, fabrico de toalhas jacquard e produção de energia. No mesmo ano modernizou a
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3.1 A História

A capacidade de produção da
Mundotêxtil absorve todos
os anos cerca de 120M Km de
fio. “Qualquer coisa como…
três voltas ao mundo!”.

120 Milhões
de KM

Em 1996, foi inaugurada a primeira filial da Mundotêxtil, a Bianca USA, expandindo-se para o mercado
norte americano. A partir dessa altura formalizaram-se parcerias com Itália, Espanha e Alemanha
e tomaram-se iniciativas nas áreas Industrial, Comercial, Logística e Marketing, criando proximidade com o consumidor final de forma a acompanhar
as tendências e exigências de cada mercado.
Com uma faturação anual a rondar os € 40M, a
Mundotêxtil tem vindo a investir, desde 2013 cerca
de 1% dessa faturação na modernização da produção e em I&D, tendo, em 2021, investido 1,1%.
Em 2019, a empresa mudou a sua imagem e site
para um design mais moderno, elegante e sofisticado e registou a marca Mundotêxtil.
Faturação anual

Tendo em consideração a atipicidade dos dois últimos anos, logo no início de 2022, a Mundotêxtil apresentou o seu vídeo institucional passando
a mensagem que o seu caminho é impulsionado
pelo compromisso de potenciar o crescimento da
sua equipa, da sua comunidade e dos seus clientes.
É com esse propósito que a Mundotêxtil se envolve, de corpo e alma, na prosperidade de todos os
que a rodeiam fazendo “parte de cada um deles”.

Relatório de Sustentabilidade 2021
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3 voltas
ao mundo
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1,1%
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3.2 Propósito, Missão, Visão e Valores

VISÃO

102-16

Ser uma referência de excelência no setor em que
operamos e nos mercados onde estamos presentes, reforçando este reconhecimento através da
inovação, competência e foco na sustentabilidade.

PROPÓSITO
#PARTEDETI
Este é o nosso compromisso: potenciar o crescimento dos nossos clientes, das nossas equipas e
da nossa comunidade. É com este propósito que a
Mundotêxtil se envolve, de corpo e alma, na prosperidade de todos os que a rodeiam fazendo “Parte
de cada um deles”.

VALORES

Há muito que assumimos a sustentabilidade como
PARTEDENÓS, procuramos criar valor e construir
positivamente, apostar na melhoria da qualidade
de vida das gerações presentes e futuras, construir
o futuro de uma forma sustentável, minimizar os
impactos ambientais da nossa atividade, apoiar as
comunidades envolventes, obter os melhores resultados económicos e garantir equipas motivadas
e alinhadas com os nossos objetivos. Até agora,
fomos capazes de aprender com o passado, melhorar o presente e encarar um futuro repleto de
desafios cheios de ambição. Sempre com o mesmo
foco, a mesma força e o mesmo propósito. Porque
a Mundotêxtil é PARTEDETI.

Integridade: Os nossos colaboradores estão profundamente alinhados com o Código Ético da empresa. Todas as relações estabelecidas são baseadas na confiança e na garantia do cumprimento
rigoroso do que é prometido.
Qualidade: Utilizamos as melhores matérias-primas, equipamentos, processos e recursos humanos no desenvolvimento, produção e distribuição
dos nossos produtos.
Sustentabilidade: Cumprimos e excedemos todas as obrigações legais e somos certificados pelos mais exigentes padrões de conduta social e de
responsabilidade ambiental. Procuramos adotar
comportamentos e atitudes que contribuam para
a melhoria da sociedade em geral e das comunidades que nos rodeiam.

MISSÃO
Corresponder às exigências do mercado e dos
nossos clientes, através de um modelo de negócio assente na criação e partilha de valor sustentável, recursos qualificados e motivados capazes
de criar valor através da inovação e construção
de um futuro sustentável.

Inovação: Agregamos valor à nossa oferta, através
de um departamento de I&D dedicado e de uma
rede de parcerias de inovação, que nos permitem
o foco constante em soluções inovadoras, sustentáveis e diferenciadoras.
Compromisso: Comprometemo-nos a planear, gerir e executar todos os projetos com todo o rigor e
precisão, em toda a cadeia de valor, cumprindo e
superando as expectativas de todos os stakeholders.

Relatório de Sustentabilidade 2021
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3.3 Mercado

3.3 Mercado

A Mundotêxtil é o maior fabricante de
felpos da Europa, referência mundial no
fabrico de toalhas de banho, roupões,
toalhas de praia e está presente nas
principais cadeias de retalho e marcas
Home Wear.

102-6

A Mundotêxtil sempre se posicionou
como uma empresa internacional.
Exportação

Exporta cerca de 98% de toda a sua produção para
mais de 45 países, espalhados pelos 5 continentes,
dos quais se destacam Itália, França, Reino Unido, Espanha, Dinamarca e Estados Unidos, sendo
o seu principal mercado o externo.

Dotada de meios de produção de última geração, a empresa é uma referência mundial no
design, inovação e qualidade por se adaptar de
modo contínuo e consistente às tendências do
mercado. Atualmente tem vindo a afirmar a
sua aposta em produtos sustentáveis, nomeadamente com o desenvolvimento mais recente
da toalha Conscious (produzida a partir de um
fio ecológico constituído por fibras de algodão
sustentáveis, 50% algodão reciclado e 50% algodão orgânico) e da toalha Recircle (produzida
a partir dos nossos desperdícios de produção,
sobretudo gerados na tecelagem), abrangendo novos perfis de consumidor, cada vez mais
conscientes e preocupados com estas questões.

98%

Principais Mercados % Vendas 2021

24%

Outros
Suécia

4%

Estados Unidos

4%

Sedeada em Portugal, a Mundotêxtil é responsável por 20,6% das exportações portuguesas
e contribui para que Portugal seja o maior
fornecedor europeu e o 3º maior fornecedor
mundial de felpos. Relativamente à concorrência, conforme é possível ver na Tabela 1,
Portugal destaca-se pela liderança setorial
devido à aposta na qualidade, logística, investigação, design, novas tecnologias e parcerias
com os produtores de máquinas.

5%

Dinamarca

7%

Espanha

18%

França

27%

Itália

Relatório de Sustentabilidade 2021

5%

10%

Tabela 1: Principais fornecedores de felpo da União
Europeia em 2021.

Valor (€)

Preço Médio
(€/KG)

Turquia

325 663 015

8,34

Paquistão

318 421 426

4,97

Portugal

168 828 357

9,88

Índia

130 689 042

5,07

China

83 306 898

6,98

Bangladeche

53 312 140

5,44

País

Fonte: Eurostat e Anit-lar.

20,6%

% responsável
pela Mundotêxtil
nas exportações
de Portugal

Principais Clientes

11%

Reino Unido

0%

3.3 Mercado

15%

20%

A Mundotêxtil tem um conjunto alargado de
clientes, que vão desde superfícies comerciais, a marcas de roupa e empresas do setor
de distribuição alimentar.

25%
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3.4 Produtos
102-2, 102-7

As nossas toalhas
A Mundotêxtil produz várias qualidades de toalhas de banho, recorrendo aos melhores fios de
algodão ou de outras matérias-primas naturais e
artificiais, como “modal”, “bambu” e “linho” provenientes de diferentes origens, bem como a novas matérias-primas disponíveis no mercado.
De forma a satisfazer os mercados mais exigentes a Mundotêxtil está apetrechada, tecnicamente, com as mais modernas e recentes tecnologias
de produção (para toalhas lisas e toalhas em jacquard) tendo como prática uma constante procura de novos processos e tecnologias.

Os produtos Mundotêxtil são sinónimo de inovação, design e qualidade. Os avanços contínuos
nos métodos de produção e investimentos permanentes em tecnologias inovadoras garantem
os altos padrões de qualidade.
De seguida apresenta-se uma breve descrição
dos vários tipos de produtos comercializados
pela Mundotêxtil:

Em 2021 a
sua produção
alcançou as 4.461
toneladas de
felpo constituídas
essencialmente por
lavados, toalhas,
lençóis e roupões.

· Lisos;
· Jacquard;
· Toalhas de praia;
· Roupões de banho;
· Hotelaria;
· Criança.

Relatório de Sustentabilidade 2021
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3.4 Produtos

Portfólio de produtos
A sustentabilidade é considerada um critério
essencial no desenvolvimento de novos
produtos, pelo que todos os materiais utilizados
pela Mundotêxtil, nas suas produções, são
selecionados de acordo com requisitos de
sensibilidade ambiental e social, como por
exemplo, desde logo pela avaliação das suas
características físicas e mecânicas de resistência,
durabilidade e hidrofilidade, a sua origem e
práticas de cultivo sociais e ambientais.

Destacamos a nossa oferta mais recente de
produtos sustentáveis².

²Produtos

desenvolvidos
durante 2020 e
2021.

O Good Earth Cotton® utiliza técnicas de produção avançadas e ecologicamente inovadoras que permitem um aumento da absorção de
CO2 no solo, superior ao emitido para a atmosfera. Este algodão
destaca-se pelo impacto positivo que flui ao longo da cadeia de valor e para o consumidor.
O Good Earth Cotton® adota a tecnologia de transparência avançada pelo FibreTrace® para combinar a rastreabilidade física e digital com a autenticação em toda a cadeia produtiva. O FibreTrace®
oferece a capacidade de quantificar e auditar a fibra, com acesso a
dados de impacto primário para soluções naturais e artificiais em
tempo real. Ao incorporar um pigmento luminescente patenteado
na fibra, o FibreTrace® rastreia, verifica e audita o Good Earth Cotton®, no momento, em cada etapa produtiva da cadeia de abastecimento têxtil global. Com esta tecnologia, os consumidores podem
comprar com confiança, sabendo que a fibra utilizada é genuína
Good Earth Cotton®.

Relatório de Sustentabilidade 2021
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A gama Recircle, alocado ao conceito da economia circular, surgiu
com o desenvolvimento de um novo artigo através da utilização de
um novo tipo de fio, ecológico e sustentável, obtido a partir dos
desperdícios gerados na produção da tinturaria de fio da Mundotêxtil. Este fio é utilizado juntamente com o fio cru de forma a
melhorar a qualidade do produto desenvolvido (50% Algodão/50%
Desperdício Tinto Fio).
Os objetivos deste desenvolvimento foram cumpridos,obtendo-se
um artigo diferenciador, que respeita a componente sustentável,
mantendo-se as propriedades essenciais do felpo (bom toque e boa
capacidade de absorção de humidade). Com este desenvolvimento
criamos um produto inovador, com um impacto ambiental reduzido, com menores custos e ampliamos o nosso portfólio de desenvolvimentos sustentáveis.
Mundotêxtil - Indústrias Têxteis, S.A.
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3.4 Produtos

A principal preocupação da indústria têxtil é fazer produtos sustentáveis e próximos da natureza
e a fibra de abacaxi é um bom exemplo. Os resíduos do abacaxi podem produzir fibras brancas e
sedosas através do uso de métodos biotecnológicos, podendo ser adicionados com outras fibras
aliadas para a gestão de resíduos zero, de forma
a criar produtos de melhor qualidade e aumentar
as oportunidades de emprego na população rural.

Conscious é um fio ecológico feito de 50% algodão reciclado e 50%
algodão orgânico. Este fio não é tingido nem precisa ser tingido,
pois já possui uma ampla paleta de cores. Quando comparado com
outros produtos, como não faz uso de água ou produtos químicos, é
considerado um produto com reduzido impacto ambiental.

Relatório de Sustentabilidade 2021
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Particularidades:
- Após a colheita, os produtores usam as folhas para
produzir a fibra;
- Em comparação com o algodão, o uso de água e
produtos químicos utilizados para crescer e produzir a fibra é reduzido;
- É três ou quatro vezes mais forte do que o algodão e tem melhores propriedades tintoriais;
- É 100% biodegradável e decomposto no solo em
6-9 meses, evitando a poluição.
23
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A Mundotêxtil participa anualmente na Heimtextil, a maior feira
internacional de têxteis-lar, onde apresenta as suas coleções para
as próximas estações.

A Mundotêxtil tem procurado alternativas mais
ecológicas ao algodão convencional pois este é a
escolha número um para muitos clientes. Apesar
das contaminações dos solos, o algodão continua
a ser reconhecido como uma fibra que não traz
grande impacto quando descartada no meio ambiente, uma vez que o seu tempo de decomposição completa é aproximadamente três meses. O
algodão sempre foi conhecido como uma fibra
“amiga” da pele devido ao seu conforto, respirabilidade e maciez.

O fio Evolution tem duas características especiais:
- É produzido a partir de uma fibra extralonga
que confere ao fio uma forte resistência e um
bom alongamento;
- Há um segredo na sua torção que oferece à toalha um acabamento muito macio, uma superfície lisa e uma sensação extremamente fofa.

Participação na Heimtextil 2020.

Relatório de Sustentabilidade 2021
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3.5 As Nossas Marcas

3.5 As Nossas Marcas

Blank Home
A Blank Home tem tudo o que uma casa precisa: os
melhores materiais e designs atemporais, numa
coleção clássica, mas jovem, de toalhas premium,
roupões de banho, roupas de cama e acessórios.
Todos os produtos são fabricados de acordo com
os mais altos padrões de qualidade e sustentabilidade.
Países Registados: Suíça, China, Noruega, Estados
Unidos da América, Japão, Reino Unido.

Risart
A Risart é direcionada para o mercado espanhol,
posicionada nos segmentos alto e médio/alto; assume-se como uma marca contemporânea com
“design Barcelona”. Apresenta uma excelente relação qualidade/preço e tem uma presença constante nas principais revistas espanholas de casa e
estilo de vida.

Devido à pandemia, a Heimtextil não se realizou em 2021.
Mesmo assim, a Mundotêxtil fez questão de apresentar a sua nova
coleção intitulada “The Clarity Collection”, de forma que esta chegasse aos seus clientes adotando estrategicamente a sua apresentação online.

Países Registados: Europa, Reino Unido, Estados
Unidos da América, México, Argentina, Perú, Chile, Colômbia.

Foram agendadas reuniões de apresentação da coleção e enviada uma caixa a cada cliente. Cada caixa continha o portfólio de
apresentação da coleção e as respetivas amostras de forma que os
clientes pudessem ver e sentir, de uma forma mais real, o que estava a ser apresentado em formato online.

Relatório de Sustentabilidade 2021
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3.6 Cadeia de Fornecedores
102-9

A nossa cadeia de fornecedores:

Para a
Mundotêxtil,
os fornecedores
são parceiros
de negócio
fundamentais na
cadeia de valor.

Para a Mundotêxtil, os fornecedores são parceiros de negócio fundamentais na cadeia de valor. A seleção de fornecedores assenta
num rigoroso processo, que implica uma gestão cuidadosa e criteriosa que se tem vindo a intensificar, juntamente com a aplicação
de um conjunto de políticas sociais e ambientais.

Fornecedores
de Fio

58%

A seleção de fornecedores assenta num rigoroso
processo, que implica uma gestão cuidadosa e criteriosa que se tem vindo a intensificar, juntamente com a aplicação de um conjunto de políticas
sociais e ambientais.

Outros Fornecedores

37%
Fornecedores de Produtos
Químicos

5%
Relatório de Sustentabilidade 2021
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3.6 Cadeia de Fornecedores

Em 2021, 56%
das compras totais
foram realizadas
a fornecedores
nacionais.

3.6 Cadeia de Fornecedores

Um importante critério na escolha dos fornecedores é a nacionalidade dos mesmos, com vista a
contribuir para a economia local e nacional.
A Mundotêxtil aposta não só na seleção dos seus
fornecedores, mas também na sua avaliação e
qualificação no âmbito do seu Sistema de Gestão
Integrado que tem por base critérios ambientais,
sociais e de qualidade do produto e que prevê a
realização de auditorias (por amostragem).
Ao nível das matérias-primas privilegiamos fornecedores certificados em diversos referenciais, como
GOTS, GRS, OEKO-TEX, que representam a existência
de elevados padrões sociais, ambientais e de processo
produtivo no âmbito do trabalho desenvolvido.
Os fornecedores de produtos químicos têm que
cumprir critérios restritos e exigentes de segurança aplicável aos produtos (como o Regulamento
REACH³ na Europa), e listas de sustâncias proibidas estabelecidas pelos seus clientes e/ou pelo
ZDHC Roadmap que é um Programa para Descarga Zero de Produtos Químicos Perigosos (ZDHC)
que a Mundotêxtil subscreve e utiliza para a gestão dos seus produtos químicos e efluentes.
A Mundotêxtil dispõe de um Código de Ética e
Conduta de Fornecedores que pretende ir além
das normas legais e refletir padrões éticos e de
conduta moral com o objetivo de assegurar a credibilidade e preservar a reputação e imagem da
Mundotêxtil e dos seus fornecedores. O Código
estabelece orientações relativamente à adoção de
práticas baseadas na construção de relações saudáveis, transparentes e sustentáveis, de acordo
com os seguintes princípios e valores: anticorrupção, anti-suborno e antiterrorismo, direitos humanos, segurança e saúde e meio ambiente.

³ Regulamento (CE)
n.º 1907/2006, relativo
ao registo, avaliação,
autorização e restrição
dos produtos químicos
(Regulamento REACH).

No ano de 2021 entrou ainda em vigor a nossa Política de Transporte Responsável que reflete os comportamentos a ter em consideração no transporte
de produtos da Mundotêxtil, tendo como objetivo
a redução dos riscos a que estes possam estar expostos durante o percurso, desde a saída das instalações da Mundotêxtil até ao destino final.

Relatório de Sustentabilidade 2021
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META 2022/2023
Desenvolver e implementar
uma Política de Compras Responsável.

31

3.7 Investigação, Desenvolvimento e Inovação

3.7 Investigação, Desenvolvimento e Inovação

3.7 Investigação,
Desenvolvimento
e Inovação

Administração

Consciente da importância da inovação e das atividades de investigação e desenvolvimento (IDI),
estas foram tomando parte da prática diária da
Mundotêxtil, que investe nesta área desde a sua
fundação, em 1975, podendo oferecer um portfólio de produtos e serviços de alto valor agregado.
O sucesso demonstrado pela Mundotêxtil em IDI
traz para os seus clientes soluções baseadas na
nossa visão, mas também baseadas nas suas necessidades específicas, através da colaboração
próxima com as equipas de design e desenvolvimento do produto. A funcionalização de tecidos é
uma das áreas de interesse da Mundotêxtil, sendo
a criação de produtos de felpo com propriedades
antibacterianas uma ideia que tem vindo a ser
trabalhada.
Com este departamento antecipamo-nos assim
às tendências dos mercados mais exigentes, correspondendo às expectativas de todos os nossos
clientes e parceiros. Somos uma empresa com
um claro foco estratégico de negócios e diferenciamo-nos pelo perfil de qualidade, atendimento,
design e inovação. Produzimos tecidos de diferentes qualidades utilizando as melhores matérias-primas de várias origens (algodão, linho,
bambu, lã, seda, caxemira, tencel, modal, entre
muitos outros).
Para as atividades de I&D, a Mundotêxtil dispõe
de dois laboratórios e departamentos técnicos de
apoio ao desenvolvimento ao nível da confeção,
tecelagem e tinturaria, com uma equipa de I&D a
trabalhar para trazer tecnologias inovadoras para
a empresa, desde o produto ao processo.
Esta equipa I&D, designada internamente por NID
(Núcleo de Investigação e Desenvolvimento), reúne-se frequentemente, para que todos em conjunto possam delinear novas estratégias, colmatar
falhas/problemas, desenvolver ideias/sugestões
de melhoria e/ou inovadoras, debater assuntos
atuais e pertinentes, entre outros.
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Investigação,
Desenvolvimento,
Inovação e
Sustentabilidade

Produtivo:
Tecelagem, Tinturia
de Fio e Felpo,
Confeção e
Qualidade

Financeiro

Ambiente

Design &
Desenvolvimento
De Produto

Comunicação
& Marketing

Manutenção

Logística

Vendas
(Comercial)

Operacional
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Face aos anos
anteriores, em
2021 a Mundotêxtil
aumentou
o investimento
em I&D.

3.7 Investigação, Desenvolvimento e Inovação

413 352 €
339 764 €

2021

2020
2019

267 299 €
Investimento em I&D (€)

Relatóriode
deSustentabilidade
Sustentabilidade
2021
Relatório
2021
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Principais projetos de IDI em 2020/2021
Lean Management – Ecoeficiência Industrial
Este projeto foi iniciado em 2019 com o intuito de implementar ferramentas Lean no processo produtivo da Mundotêxtil, tendo em vista a eliminação do desperdício e o aumento da eficiência produtiva.
O pensamento Lean consiste num conjunto de princípios que visam
simplificar o modo como uma organização produz e entrega valor
aos seus clientes enquanto todos os desperdícios são eliminados.
No âmbito deste projeto foram implementadas as seguintes ferramentas de melhoria contínua:
- Eliminação dos 8 desperdícios: O foco da implementação do Lean
está centrado nas principais causas de desperdício na empresa, nomeadamente: melhoria de layout; processos sem capacidade; métodos de trabalho fracos; organização do local de trabalho; planeamento pouco eficaz.
- Metodologia 5S: Uma das principais ferramentas da metodologia
Lean são os “5S”, que tem ajudado na melhoria da organização dos
processos de trabalho, na gestão visual e como consequência no aumento da eficiência.
Os exemplos de melhoria contínua que têm vindo a ser implementados são muitos, o que nos leva a continuar este trabalho uma vez
que o objetivo é colocar o pensamento Lean no dia-a-dia de todos.

⁴ Mencionadas no
nº 1 do artigo 4º do
Decreto-Lei nº 14E/2020, de 13 de abril.

Os modelos foram certificados de acordo com as
Especificações Técnicas respetivas às categorias
a que se destinam⁴ , nomeadamente a Máscaras
Sociais de Nível 3 que se reservam a profissionais
que não estejam em teletrabalho ou população em
geral que tenham saídas autorizadas em contexto
de confinamento.
A obtenção de máscaras de uso social, a partir de
felpo que satisfaçam as especificações técnicas,
revestiu-se de uma certa complexidade para a
Mundotêxtil na medida em que foi preciso abordar
questões ao nível da estrutura do felpo, de conceção, design e acabamento, capazes de garantir, em
primeiro lugar, um substrato apto de ser certificado pelo CITEVE e, em segundo lugar, um produto
final minimamente eficaz e confortável face ao
tempo estimado de uso. No entanto, o esforço das
equipas de investigação e desenvolvimento permitiu a criação de dois modelos de máscaras certificadas para 25 lavagens.

Máscaras Sociais Reutilizáveis
Em 2020, no contexto da pandemia de COVID-19, foram decretados
vários estados de emergência em Portugal e por todo o mundo, algo
que, para a Mundotêxtil, como para muitas outras empresas, afetou
a atividade.
Com efeito, a Mundotêxtil, como empresa socialmente responsável
no seu setor e atenta às necessidades da sociedade no contexto da
Pandemia de COVID-19, desde logo desenvolveu esforços internos
para responder à procura de produtos essenciais de prevenção e combate ao vírus, visando garantir a segurança e a saúde dos seus colaboradores, diminuindo o impacto da COVID-19 dentro da empresa e
também contribuir no esforço nacional de combate à pandemia.

Relatório de Sustentabilidade 2021

Face ao exposto, o objetivo principal do projeto foi
o desenvolvimento de dois modelos de máscaras
para uso social e reutilizáveis com base em estruturas inovadoras de felpo.
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TerryPlanet

O projeto TerryPlanet visa desenvolver felpos inovadores com base em princípios da economia circular.
Envolve o uso de fibras naturais emergentes mais
sustentáveis do que o algodão e a inclusão de resíduos fibrosos do nosso processo, e prevê o aumento
da durabilidade e redução da quantidade de matéria-prima utilizada.
Em consonância com a realidade produtiva da Mundotêxtil, este projeto incide sobre os seguintes parâmetros fundamentais:
- Reduzir o consumo de matérias-primas através
da construção de novas estruturas absorventes que
consumam menos produtos nas fases de tingimento
e acabamento;
- Reutilizar os resíduos da Mundotêxtil em novos
componentes desenhados com fibras recicladas;

Relatório de Sustentabilidade 2021

- Utilizar fibras sustentáveis, recorrendo a matérias-primas naturais emergentes (proteicas e vegetais);
- Aumentar a durabilidade nas estruturas de felpo
através da combinação de novas fibras/tecidos/acabamentos que permitam materiais com maior tempo de vida útil.
Este projeto prevê a criação de uma linha de produtos green, assente nas seguintes metas e princípios
estratégicos:
Incorporação de Fibras Naturais Emergentes: Toalha de felpo composta até 100% de fibras naturais em
alternativa ao algodão.
Incorporação de Resíduos Fibrosos: Toalha de felpo
reciclado composta por, pelo menos, 50% dos resíduos
fibrosos provenientes da produção.
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Engenharia Estrutural dos Felpos: Toalha de felpo (idealmente composta por fibra natural ou resíduos), com redução de matéria-prima em 25% e com
aumento da durabilidade em 20%.a de felpo (idealmente composta por fibra natural ou resíduos), com
redução de matéria-prima em 25% e com aumento
da durabilidade em 20%.
Este projeto é cofinanciado pela UE através dos
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento,
Portugal 2020, e está a ser desenvolvido em estreita colaboração entre o Departamento de IDI
da Mundotêxtil e a Fibrenamics (plataforma internacional da Universidade do Minho para o desenvolvimento de produtos de base em fibras e
compósitos) e incide sobre os princípios da Mundotêxtil em apostar no desenvolvimento sustentável de novos produtos com o intuito de reduzirmos a nossa pegada ambiental.
Mundotêxtil - Indústrias Têxteis, S.A.
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MundoINOVA
Em outubro de 2021 foi lançado o Projeto MundoINOVA. Este projeto visa promover ideias inovadoras que reflitam um impacto positivo na Mundotêxtil. As ideias e as propostas apresentadas têm
de estar diretamente relacionadas com as seguintes linhas estratégicas: Sustentabilidade, Melhoria dos Processos e Desenvolvimento do Capital
Humano. Semestralmente, é atribuído um prémio
monetário à melhor ideia apresentada.
Com o MundoINOVA pretende-se:
- Estimular a transversalidade da investigação na
Mundotêxtil;
- Incentivar todo o tipo de inovação, contribuindo
para a melhoria contínua do investimento realizado em termos de desenvolvimento de ideias e valorização dos respetivos resultados;
- Comunicar à sociedade o que de melhor se faz na
Mundotêxtil no domínio da inovação em articulação com as partes interessadas.

3.8 Certificações

- RCS (Recycled Claim Standard), em linha com a
certificação GRS, para artigos em felpo com materiais reciclados.

102-12 e 102-13

- OCS (Organic Content Standard), em linha com a
certificação GOTS que já detemos desde 2015,
para artigos em felpo com materiais orgânicos.

As principais marcas e operadores mundiais têm
vindo a anunciar metas ambiciosas na venda de
produtos produzidos de forma sustentável, utilizando matérias-primas biológicas, apostando na
rastreabilidade e nas certificações de produto. De
modo a acompanhar esta tendência, temos vindo
a afirmar a nossa aposta no desenvolvimento e
certificação de produtos sustentáveis.
Em 2020 obtivemos a certificação Global Recycle
Standard, que promove o uso de fibras recicladas
e, em 2021 alargamos a nossa oferta de produtos
sustentáveis aos seguintes rótulos de certificação:

Relatório de Sustentabilidade 2021

Deste modo procuramos contribuir para o Desafio
2025 #recycledpolyester lançado pela Textile Exchange
e UNFCCC, uma iniciativa conjunta para estimular
uma mudança no mercado em direção à absorção
do poliéster reciclado (rPET) e à redução associada de gases de efeito estufa (GEE).
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Uma das nossas orientações estratégicas é a certificação em diversos níveis que serve como garantia de alta qualidade e sustentabilidade para as partes interessadas, tanto a nível de processo como de
produto. Posto isto, a Mundotêxtil mantém há largos anos os seus
padrões de qualidade e excelência organizacional reconhecidos
através das seguintes certificações:

A Mundotêxtil cumpre com os requisitos do Índice
HIGG. Este foi desenvolvido pela Sustainable Apparel Coalition e é composto por um conjunto de ferramentas que permite medir e pontuar com rigor
o desempenho de sustentabilidade de uma empresa ou produto. O Índice HIGG oferece uma visão
geral holística que capacita as empresas a fazer
melhorias significativas que protegem o bem-estar dos trabalhadores, comunidades locais e meio
ambiente.
ISO 9001
Sistema de Gestão da
Qualidade

NP 4457
Sistema de Gestão
de Investigação,
Desenvolvimento e
Inovação

META 2022/2023

Egyptian Cotton
A marca Egyptian Cotton™,
acreditada pela Cotton Egypt
Association (CEA), concede a
confiança de que o produto
contém algodão cultivado no
Egito que é conhecido como
sendo genuíno e de qualidade
superior.

OEKO-TEX® Standard
100 by CITEVE
Produtos têxteis
testados quanto
à presença de
substâncias nocivas.

Relatório de Sustentabilidade 2021

O STeP by OEKO-TEX® difere de outros sistemas de
certificação porque se baseia numa análise e avaliação abrangentes das condições de produção,
em vez de considerar apenas aspetos individuais
de sustentabilidade. Analisa todas as áreas importantes de uma empresa usando 6 módulos: gestão
de produtos químicos, proteção ambiental, gestão
ambiental, responsabilidade social, gestão da qualidade e saúde e segurança no trabalho.

Global Organic Textile Standard
(GOTS)
Padronização internacional
para têxteis fabricados com
fibras orgânicas que tem
como principal objetivo a
defesa de uma cadeia de
produção com base em
critérios ecológicos e sociais,
sustentada na saúde dos
solos, ecossistemas e pessoas,
recorrendo a processos de
origem natural
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Uma vez que este é o nosso primeiro Relatório de
Sustentabilidade, é importante mencionar que
estamos no processo de implementação de outra
certificação, o STeP by OEKO-TEX®, que significa
produção sustentável de têxteis e couro. O objetivo deste sistema de certificação modular é implementar processos de produção ecológicos a longo
prazo, melhorar a saúde e a segurança no trabalho
e promover condições de trabalho socialmente
responsáveis nos locais de produção.

Com a certificação descrita anteriormente surge
o MADE IN GREEN by OEKO-TEX® que é uma etiqueta de produto rastreável para todos os tipos de
têxteis e produtos de couro. Todos os artigos etiquetados com o MADE IN GREEN by OEKO-TEX® podem ser rastreados de forma transparente através
de um ID do produto ou de um código QR únicos,
indicando os países e instalações em que o artigo foi produzido. Perante este rótulo, os consumidores podem conferir diretamente no produto o
comportamento responsável das empresas têxteis
e de couro e dos seus fornecedores.

Mundotêxtil - Indústrias Têxteis, S.A.
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A Mundotêxtil é membro da SEDEX “Member Ethical Trade Audits” que
consiste num padrão usado para as Auditorias Éticas no Comércio.

102-12 e 102-13

Estas auditorias têm como base o pressuposto de que todos os trabalhadores da cadeia de abastecimento devem ter igualdade, um local seguro de trabalho e meios para se sustentar e às suas famílias, livre de
suborno e corrupção, usando métodos sustentáveis que mantenham o
meio ambiente intacto para as gerações futuras.

A Mundotêxtil é membro do Cluster Têxtil impulsionado pelo CITEVE,
Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário, sediado em
Vila Nova de Famalicão, que tem como missão apoiar o desenvolvimento das capacidades técnicas e tecnológicas das indústrias têxteis e do
vestuário, através do fomento e da difusão da inovação, da promoção
da melhoria da qualidade e do suporte instrumental à definição de políticas industriais para o setor.
Dinamiza o Cluster Têxtil - Tecnologia e Moda, do qual a Mundotêxtil
participa através do seguinte grupo de interesse especial (SIG):

A Mundotêxtil é membro da Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI), que consiste em melhorar continuamente o desempenho
social nas cadeias de fornecedores globais.
Com esta iniciativa, a Mundotêxtil pretende demonstrar um compromisso ético e responsável, garantir condições de trabalho justas, evidenciar o cumprimento da legislação aplicável, reforçar os valores da
marca e estabelecer relações de longo prazo profícuas com fornecedores, clientes e outras partes interessadas.
Em dezembro de 2021, a Mundotêxtil divulgou a sua Política de Responsabilidade Social, estando disponível no seu site através dos seguintes links:
- Versão em Português ou Versão em Inglês

A Associação Fibrenamics - Instituto de Inovação em Materiais Fibrosos
e Compósitos, atua em vários setores com destaque para a arquitetura,
a construção, a indústria têxtil, o desporto, a medicina, a proteção e os
transportes.
Com uma ideia disruptiva e muita determinação, nasceu em Portugal
em 2011, uma plataforma para a transferência do conhecimento gerado
na Universidade do Minho.

A Mundotêxtil é membro da COTEC Portugal, a principal associação
empresarial portuguesa para a promoção da inovação e cooperação
tecnológica empresarial.

Um início disruptivo que é preservado até hoje sendo, atualmente, reconhecida pela Comissão Europeia como um exemplo de transferência de
conhecimento científico e tecnológico, no campo dos materiais avançados e da nanotecnologia, para os diversos stakeholders da inovação.
A nossa parceria com a Fibrenamics está vincada desde o seu início e
tem-nos permitido aumentar as nossas competências em termos I&D e
adquirir know-how em novas áreas, possibilitando o desenvolvimento
de novos produtos. É importante referir que no início de 2022 seremos
sócios fundadores da Associação Fibrenamics.

Com a missão de promover o aumento da competitividade das empresas localizadas em Portugal, através do desenvolvimento e difusão de
uma cultura e de uma prática de inovação, bem como do conhecimento residente no país, a COTEC é uma associação sem fins lucrativos que
conta com o apoio dos seus Associados e das instituições do Sistema
Nacional de Inovação (SNI) para a concretização dos seus objetivos.
A Mundotêxtil é membro da Better Cotton Initiative (BCI) desde 2016.
A BCI é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2005, e atua
para melhorar a produção mundial do algodão junto dos produtores,
no meio em que é cultivado, para o futuro do setor.

Relatório de Sustentabilidade 2021
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4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

4.1 Envolvimento de Stakeholders
e Materialidade
102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47

O propósito que nos orienta é #PARTEDETI, ou seja, potenciar o
crescimento dos nossos clientes, das nossas equipas e da nossa comunidade. É com este propósito que a Mundotêxtil se envolve, de
corpo e alma, na prosperidade de todos os que a rodeiam fazendo
“Parte de cada um deles”. Para nós, é muito importante o envolvimento com todos os nossos stakeholders, respeitando e tentando,
sempre que possível, dar resposta aquelas que são as suas necessidades e expectativas.

4. Estratégia e Gestão
da Sustentabilidade

Cumprimento da legislação em vigor
Estado

Cumprimento das responsabilidades
inerentes a projetos financiados
Aprovação do projeto

A indústria têxtil é a segunda indústria mais poluente do mundo e
é conhecida pelo impacto negativo significativo nas condições sociais de trabalho e no meio ambiente.

Entidades
Reguladoras

A Mundotêxtil é uma referência incontornável no mercado dos têxteis-lar (atoalhados de felpo) e, como tal, tem a responsabilidade de
desempenhar um papel na promoção de mudanças positivas. Isto
significa que a sustentabilidade é um dos aspetos mais importantes da nossa estratégia para os próximos anos, aplicando-se a todos os aspetos do nosso negócio.

Administração

Cumprimento da legislação em vigor
Aumento da rentabilidade
Autonomia Financeira
Lucro

⁵ A Newsletter é
uma ferramenta
de comunicação
das atividades
desenvolvidas pela
Mundotêxtil, lançada a
cada trimestre.

Relatório e Contas
Relatório de Sustentabilidade
Candidaturas a projetos
Balcão 2020
Envio regular de estatísticas e relatórios de diversa natureza
(fiscal, laboral, ambiental, saúde e segurança no trabalho,
formação profissional, etc.)
Reuniões
Emails
Relatório e Contas
Relatório de Sustentabilidade

Newsletter ⁵
www.Mundotextil.pt
Redes socias

Reuniões
Intranet
Ações de formação

Newsletter5
www.Mundotextil.pt
Redes Sociais

Manutenção do posto de trabalho
Satisfação com o trabalho que realiza
Colaboradores

Remuneração
Reconhecimento da administração
Progressão na carreira

Fornecedores

Cumprimento das obrigações contratuais

Processo de qualificação e avaliação de fornecedores
Código de Ética e Conduta a Fornecedores

Empresas do
Grupo - MCM

Parceria no negócio (fios)

Reuniões
Emails
Newsletter 5

www.Mundotextil.pt
Redes Sociais

Visitas
Feiras
Questionários de Clientes
Avaliação da Satisfação dos
Clientes

www.Mundotextil.pt
Redes Sociais
Relatório de Contas
Relatório de Sustentabilidade

Cumprimento das especificações
técnicas
Clientes

Certificações
Preço/Prazos de entrega

Sociedade
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Empresa justa e que contribua para o
desenvolvimento económico-social da
região e de Portugal.
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Protocolos de colaboração com Universidades
Concessão de estágios em colaboração com os Centros de
Formação, Escolas e Universidades
Estágios Profissionais em colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional
Visitas à fábrica
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4- Ges
8- Cap

4.2 Governance

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

Os resultados permitiram identificar 12 temas materiais para o
negócio da Mundotêxtil, que estão alinhados com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas,
contribuindo assim para a concretização da Agenda 2030 sobre os
ODS.

4.2 Governance

Ao trabalhar estes temas, a Mundotêxtil compromete-se com a implementação de iniciativas que abordam estes objetivos, contribuindo com o seu poder de inovação para um futuro mais sustentável e inclusivo.

Conselho de Administração | Estrutura de Governo

102-18

Água e efluentes

Emissões de gases
com efeito de estufa
(GEE)

Consumo de energia

Capacitação e educação

Economia circular
Materiais

Direitos Humanos
Segurança
e Saúde
Ocupacional
Não discriminação

Inovação e desenvolvimento

Para garantir que a sustentabilidade está no topo das nossas prioridades, a Mundotêxtil possui um Comité de Sustentabilidade, um
grupo de trabalho especializado, focado em implementar a estratégia de sustentabilidade na Organização e desenvolver ações de âmbito Ambiental, Social e Governança (ESG), alinhando os objetivos
da sustentabilidade com os objetivos do negócio.

Desempenho económico
Anticorrupção

Relatório de Sustentabilidade 2021
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4.3 Ética e Integridade

4.2 Governance

Conselho de
Administração
Relatório de
Sustentabilidade

Comité de
Sustentabilidade

Todas as ações relevantes desenvolvidas pelo Comité são
reportadas no Relatório de Sustentabilidade que é elaborado
pelo Responsável de Sustentabilidade e Inovação, de acordo
com os standards GRI e reportado à Administração.
Este relatório comunica uma visão geral transparente das conquistas e desafios da empresa
em relação aos principais indicadores de sustentabilidade.

Responsável de
Inovação e
Sustentabilidade

Núcleo de
Investigação,
Desenvolvimento
e Inovação

4.3 Ética e Integridade
No cumprimento dos seus objetivos, a Mundotêxtil reconhece a importância de investir
constantemente no desenvolvimento de uma cultura ética e socialmente responsável,
direcionando a sua ação para a procura da consolidação do reconhecimento pelos seus
stakeholders quanto à qualidade e efetividade dos serviços prestados, numa gestão integrada, participativa, ética e socialmente responsável.
O Código de Ética e Conduta Empresarial da Mundotêxtil constitui o instrumento
corporativo de explicitação dos valores e princípios que fundamentam a conduta
pessoal e profissional entre os membros da instituição e dos mesmos com a sociedade. O Código de Conduta define linhas de orientação de natureza ética empresarial,
nomeadamente princípios a seguir no relacionamento com os diversos setores da
sociedade (exemplo: clientes, fornecedores, comunidade, órgãos governamentais e
outros), assim como condutas aceitáveis e inaceitáveis aos seus colaboradores e à
Administração, respeito pelos direitos humanos, entre outros, que devem ser seguidos por todos os colaboradores e prestadores de serviço, durante o desempenho das
respetivas funções. Este está disponível no site da Mundotêxtil através dos seguintes
links:
- Versão em Português ou Versão em Inglês
A ação da Administração, colaboradores e de todos os que exerçam atividades em nome
da Mundotêxtil deverá ser norteada pelos princípios éticos de legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.
A Mundotêxtil tem implementado um canal de comunicação (sugestoes@mundotextil.pt) para relatar e denunciar confidencialmente irregularidades aos seus códigos,
políticas e eventuais impactos sobre os direitos humanos. O tratamento das questões
reportadas é feito de modo transparente pelos responsáveis e é garantida a não-retaliação de quem recorra a este mecanismo.

O Comité de Sustentabilidade é um grupo de
trabalho liderado pela Administração e inclui 5
membros das principais áreas chave da empresa.
Este grupo reúne-se trimestralmente com o intuito de avaliar o desempenho e o progresso das
ações desenvolvidas e planear novas iniciativas.
Comité de Sustentabilidade
Responsável

Política Anticorrupção
Área

Ana Pinheiro

Conselho de Administração

Ana Paula
Pinheiro

Comunicação e Marketing

Cátia Pinto

Inovação e Sustentabilidade

João Oliveira

Ambiente

Mariana Oliveira

Recursos Humanos

Rita Campelos

Desenvolvimento do Produto

A Política Anticorrupção da Mundotêxtil visa reforçar o seu compromisso em manter
os padrões de integridade e ética na condução dos seus negócios ao estabelecer diretrizes de combate à corrupção.
Esta política está interligada com o Código de Ética e Conduta Empresarial da Mundotêxtil, pelo que ambos os normativos devem ser seguidos por toda a Organização,
incluindo colaboradores, parceiros e fornecedores, para que todos observem as diretrizes a fim de prevenir e combater situações propensas a atos de corrupção, suborno
e fraudes. A mesma está disponível no site da empresa em duas versões:
- Versão em Português ou Versão em Inglês
No âmbito da formação dada no acolhimento de novos colaboradores será incluída
informação sobre a política de anticorrupção e serão comunicados os procedimentos
a adotar.
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5. Economia Circular e Gestão Responsável dos Recursos

4.4 Estratégia de sustentabilidade / 4.5 Gestão de Risco

5. Economia Circular e
Gestão Responsável dos
Recursos

4.4 Estratégia de
Sustentabilidade
Nos últimos anos, a Mundotêxtil tem focado a sua estratégia de negócio na transição de
um modelo de negócio baseado numa economia puramente linear “economia de resíduos”,
para um modelo de economia circular, “economia com tratamento ambiental responsável”.

5.1 Economia Circular

A Mundotêxtil reporta a sua estratégia de Sustentabilidade Part of Me | Part of Our People | Part of Our Nature, apresentando os temas materiais que deram origem às áreas
principais da estratégia.
Temas Materiais
Desempenho económico
Anticorrupção
Economia Circular
Inovação e desenvolvimento
Materiais
Água e efluentes
Consumo de energia
Emissões de gases com efeito de
estufa (GEE)
Capacitação e educação
Direitos Humanos
Segurança e Saúde Ocupacional
Não discriminação

Áreas Estratégicas
Governance
Part of Me

A aposta na economia circular e na produção ecológica tem sido um dos pilares estratégicos da Inovação da Mundotêxtil, utilizando fibras naturais que
consomem menos água do que o algodão, como o
cânhamo e a kapok, tendo já apresentado várias
coleções neste sentido, de que são exemplo: “Jungle”, “The Linen Capsule “,”Premium Bamboo Collection”,”Recircle”, entre outras.

Compromissos até 2030
- Crescimento económico sustentado;
- Promoção da sustentabilidade na cadeia de valor;
- Transição do negócio para uma economia circular;
- Fomento da investigação e inovação.

Ambiente
Part of Our Nature

- Redução da pegada ambiental da atividade;
- Procura por matérias-primas mais sustentáveis;
- Reutilização de matérias-primas e resíduos;
- Regeneração dos recursos naturais.

Social
Part of Our People

- Desenvolvimento do Capital Humano;
- Promoção da satisfação e bem-estar dos colaboradores;
- Promoção da equidade no trabalho;
- Melhorar as condições de segurança e saúde dos colaboradores;
- Contribuir de forma responsável para uma sociedade mais justa e
equilibrada.

A Mundotêxtil está empenhada em contribuir para
um mundo mais “verde” e nesse sentido tem desenvolvido diversas iniciativas, que passam desde logo
pela publicação do primeiro Relatório de Sustentabilidade, capacitação dos seus trabalhadores, envolvimento com a comunidade local e recurso a matérias-primas e processos mais amigos do ambiente.

4.5 Gestão de Risco
102-11

A Mundotêxtil dispõe de um procedimento de avaliação de riscos que tem como objetivo estabelecer a metodologia utilizada para identificar, analisar e avaliar os riscos. Para
todos os riscos e fraquezas identificados é efetuada a avaliação dos seus efeitos para,
que seja possível, determinar o nível de significância que estes têm em relação à atividade da Mundotêxtil.
Os riscos são calculados tendo em conta critérios de probabilidade de ocorrência do
risco, e possíveis impactos e consequências que potencialmente recairão sobre a empresa. Para que seja possível controlar o impacto associado aos riscos e fraquezas, a
Mundotêxtil realiza a gestão de medidas de controlo⁶.

⁶ Cálculo do nível de
risco: Probabilidade
x Consequência x
Medidas de controlo
existentes.

Após a avaliação de significância do risco são considerados significativos os riscos e
fraquezas que resultem num nível igual ou superior a nove.
Sempre que, após a avaliação, se verifique que um dos riscos e fraquezas é significativo,
são estabelecidas medidas através do controlo operacional ou da definição de um objetivo ou meta.
Relatório de Sustentabilidade 2021
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A Economia
Circular baseiase no mesmo
ideal do químico
Antoine Lavoisier,
“Na Natureza
nada se cria, nada
se perde, tudo se
transforma”.

A Mundotêxtil produz atoalhados de felpo, maioritariamente 100% algodão, utilizando anualmente cerca de 4000 toneladas desta matéria-prima e
criando aproximadamente 10% de resíduos têxteis.
A Mundotêxtil tem trabalhado no sentido de acelerar a transição do seu modelo de negócio para
um modelo de economia circular - “economia com
tratamento ambiental responsável” - destacando-se
o nosso mais recente projeto de sustentabilidade e
I&D, o TerryPlanet, que visa desenvolver felpos inovadores com base em princípios da economia circular, a partir da produção de felpos sustentáveis
e da adoção de um eco processo. Este projeto, que
teve início em 2019, está a ser desenvolvido em parceria com a Fibrenamics (Universidade do Minho),
e está alinhado com o que tem sido uma das linhas
prioritárias e pilares estratégicos de I&D da Mundotêxtil: a sustentabilidade ambiental.
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5.1 Economia Circular

Figura 2: Exemplo da implementação de um eco-processo.

Figura 1: Princípios para a produção de felpos sustentáveis.

Processo
eco

Objetivo
Eco-design
de produtos

Desperdício

Durabilidade

Menor
Consumo

Felpos
Sustentáveis

Felpos
sustentáveis

Alternativa de
matéria-prima
sustentável

Fio

Felpo

Acabamento

Fabrico

Mercado

Matérias-primas
naturais

Desperdício 1

Desperdício 2

Desperdício 3

Manutenção
de características

Fiação
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5.1 Economia Circular

Midori Biodry ⁸

No desenvolvimento dos nossos
produtos aplicamos diversos processos ecológicos, nomeadamente:

De forma a diminuir a pegada de
carbono em relação aos produtos convencionais derivados do
petróleo, a Mundotêxtil utiliza
este tipo de acabamento nas suas
toalhas, à base de substâncias
naturais e renováveis, reduzindo assim o impacto dos acabamentos químicos têxteis no meio
ambiente, e garantido à toalha
um toque macio e natural, com
certificação GreenScreen Silver
e GOTS.

Avitera® SE ⁷
A gama Avitera® SE é a primeira
linha inovadora de corantes reativos livres de Para-Cloro-Anilina
(PCA) que oferece sustentabilidade económica e ambiental, de
forma a mitigar os principais desafios da indústria têxtil, aumentando o rendimento, melhorando
a produtividade e reduzindo os
custos de processamento.

Este tipo de acabamento é feito
com óleos à base de sementes de
plantas e ingredientes ativos sem
óleo de palma.

⁸ Produzido pela
“Beyond Surface
Technologies
AG” procuram
substituir, total ou
significativamente,
as matérias-primas
à base de petróleo
bruto sintético por
outras renováveis,
sem comprometer o
desempenho.

Economia de Água, Tempo e Energia
Corantes

Água

Vapor / CO2

Tempo

Corantes Convencionais

40 - 80 l/kg

6.5 - 2.2 kg

7h

Corantes Avitera® SE

15 - 80 l/kg

1.7 - 0.7 kg

4h
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desenvolvido
pela “Huntsman
Corporation”.
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5.1 Economia Circular

5.2 Gestão de Recursos Responsável

Earth Towel
Através desta gama de toalhas,
estamos a oferecer um produto
100% amigo do ambiente.
Estas são concebidas à base de
matéria-prima 100% orgânica, com um processo industrial
100% sustentável, sem tingimento, sem recurso a produtos químicos convencionais, reduzindo
significativamente o seu impacto ambiental no consumo de
água, energia e emissões para a
atmosfera, não comprometendo
as suas características de toque,
absorção e hidrofilidade.

5.2 Gestão de
Recursos
Responsável
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 inconsciente e desordenada poderá
levar ao fim da vida na Terra, como hoje conhecemos. Em função disso,
a Mundotêxtil defende o desenvolvimento sustentável e, nos dias de
hoje, utiliza os recursos com a consciência e o pensamento sobre as
gerações do amanhã.

Materiais

301-1

Os principais materiais consumidos ao longo do processo produtivo são:
- Matérias-primas (fibras têxteis);
- Produtos químicos;
- Cartão;
- Plástico.
Estes materiais são provenientes de fontes não renováveis, pelo que a
Mundotêxtil procura que o seu processo produtivo evolua no sentido de
ser mais eficiente e consumir menos recursos. De seguida apresentam-se as quantidades anuais consumidas destes materiais, expressas em
toneladas.
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5.2 Gestão de Recursos Responsável

Plástico não renovável (toneladas)

Produtos químicos não renováveis (toneladas)

67

2230

2021

54

2021

53

2019

1990

2020

4461,63
Produção (toneladas)

2019
2021

3809,51
2019

2020

3676,69

1868
2020

6550

1151
2021

2021

4160
482

3641
2019

2020

2020

2019

434

Fibras não renováveis (toneladas)

Cartão não renovável (toneladas)
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5.2 Gestão de Recursos Responsável

A gestão de recursos e materiais na Mundotêxtil
tem por base os seguintes princípios e requisitos:

5.2 Gestão de Recursos Responsável

Figura 3: Impactos da produção de algodão ⁹

- Consumo responsável de fibras têxteis à base de
algodão;
- Respeito pelos recursos naturais e pelas suas origens – logo à partida pela escolha de matérias-primas mais sustentáveis e com menor impacto sobre
o meio ambiente do que o algodão.

A agricultura do algodão é
responsável por usar cerca de:

Fibras Têxteis

3%

⁹ Fonte: Retirado do
Relatório Técnico
de Progresso
TerryPlanet, Projeto
nº 45244, Atividade
1 - Desenvolvimento
de felpos com base
em conceitos de
economia circular,
de junho de 2020,
realizado pela
Fibrenamics.

A Mundotêxtil é a maior produtora de felpos da Europa e grande parte da sua produção é feita à base
do algodão. O algodão é a fibra mais utilizada no
mundo e, apesar de ser natural, acarreta muitos
problemas ecológicos na sua produção e tratamento. Com base na responsabilidade ambiental, é necessário analisar outras hipóteses para a produção
de felpos, que podem passar pela introdução de fibras emergentes e/ou reciclagem dos resíduos de
algodão produzidos pela empresa.

das terras aráveis
do mundo

24%

2,1kg
C02

11%
Pesticidas

Inseticidas

2700
litros de água
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De seguida apresentam-se alguns exemplos de fibras
mais sustentáveis do que o algodão convencional,
utilizadas no processo produtivo da Mundotêxtil.

Algodão BCI
O algodão BCI é uma fibra sustentável regulada
pelo Better Cotton Initiative que tem como objetivo
garantir aos consumidores um algodão amigo do
ambiente através de práticas sustentáveis, como a
minimização dos impactos prejudiciais das práticas
da agricultura, a utilização de água de forma eficiente,
Relatório de Sustentabilidade 2021

a proteção da saúde do solo e a conservação dos
habitats naturais, preservando a qualidade da fibra.

Algodão Orgânico
O algodão orgânico é produzido com base nos
princípios da agricultura orgânica, que tende a
ser melhor do que a convencional, pois não utiliza
agrotóxicos, nem pesticidas.
Com o uso desta fibra é possível diminuir os danos
causados ao solo, ao ambiente e ao ser humano.

66

5.2 Gestão de Recursos Responsável

CMIA – Cotton Made in Africa
O CMIA (algodão produzido em África) é uma iniciativa da Fundação
Aid by Trade e constitui-se como um dos principais padrões mundiais
para o algodão produzido de forma sustentável. Esta iniciativa baseiase em três pilares, nomeadamente, através do comprometimento com
a proteção do solo, da água, da biodiversidade, do clima e do meio
ambiente, incluindo a proibição do uso de organismos geneticamente
modificados e reduzindo os efeitos negativos da proteção da
agricultura.
As fibras naturais emergentes têm assumido importância no mercado
mundial de fibras, crescimento este associado à maior consciência
ambiental e socioeconómica. As fibras naturais são todas as fibras
Mundotêxtil - Indústrias Têxteis, S.A.
extraídas de elementos de origem natural, nomeadamente de origem
animal, vegetal ou mineral.
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Fibras Naturais Emergentes

5.2 Gestão de Recursos Responsável

Tabela 2: Consumo de água e energia em diferentes fases da produção de algumas fibras emergentes ¹⁰.
Algodão

As fibras naturais emergentes têm assumido importância no mercado mundial de fibras, crescimento este associado à maior consciência ambiental e socioeconómica. As
fibras naturais são todas as fibras extraídas de elementos de origem natural, nomeadamente de origem animal, vegetal ou mineral.
As fibras emergentes como o linho, o cânhamo, o abacá, o rami, o sisal, o coco, a urtiga,
o ananás, a juta e a lã, são consideradas ambientalmente sustentáveis, com impactos
mínimos e com consumos muito inferiores aos do algodão.

¹⁰ Fonte: Retirado do Relatório Técnico de
Progresso TerryPlanet, Projeto nº 45244, Atividade
1 - Desenvolvimento de felpos com base em
conceitos de economia circular, de junho de
2020, realizado pela Fibrenamics.

Urtiga

Linho

Lã

Água
(L/kg)

Energia
(MJ/kg)

Água
(L/kg)

Energia
(MJ/kg)

Água
(L/kg)

Energia
(MJ/kg)

Água
(L/kg)

Energia
(MJ/kg)

Água
(L/kg)

Produção
Matérias-primas

48,7

1818,0

13-32,6

Chuva

25,8

Chuva

5,5-11,7

Chuva

8-13,9

Chuva

Preparação
Fibras

18,4

-

13-32,6

199-221

2,7

-

2,7

72,3

4,3-20

5-14

Preparação
Tecido

5-30

-

5-30

-

5-30

-

5-30

-

39,6-75,6 70-314

17,9-60,9

105-145

17,9-60,9

105-145

17,9-60,9

105-145

17,9-60,9

105-145

39,6-75,6 70-314

Tingimento
Acabamento

Figura 4: Exemplo de produtos desenvolvidos pela Mundotêxtil à base de fibras naturais
emergentes.

Cânhamo

Energia
(MJ/kg)

Fibras Recicladas
As fibras recicladas também têm assumido um papel importante no mercado pelo seu
contributo na economia circular. O contributo destas fibras é alcançado pelo tratamento
de resíduos gerados durante o processo produtivo (pre-consumer) ou de material gerado
pelas famílias, empresas e instituições no papel de consumidor final (post-consumer),
permitindo que estes resíduos sejam reutilizados.
A Mundotêxtil tem apostado nestas fibras, especialmente com a incorporação do poliéster reciclado nos seus produtos.
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Figura 5: Resíduos valorizados (2021).

Produtos Químicos
Todos os produtos químicos utilizados no nosso processo estão em conformidade com
os seguintes requisitos:
- ZDHC - Descarga Zero de Produtos Químicos Perigosos;
- Restrições previstas no anexo XVII do Regulamento REACH;
- Não possuem qualquer uma das SVHC (Substances of Very High Concern), das listas
candidatas publicadas até à data, em quantidades superiores a 0,1%.

39 497Kg

A pesagem e a alimentação do processo de todos os produtos auxiliares e corantes é
automática, permitindo otimizar a sua utilização, reduzindo desperdícios e tornando os
consumos mais eficientes.

212 660Kg
Desperdício Têxtil

(fibras têxteis processadas)

Embalagens de
Plástico

247 180Kg

Embalagens
No que respeita às embalagens, a nossa estratégia foca-se num conjunto de princípios,
tentando fornecer aos nossos clientes soluções cada vez mais sustentáveis, sem prejuízo
da garantia das características de salubridade e qualidade das toalhas.

Cartão / Papel

Plásticos

72 540Kg

- Utilização de embalagens PE (polietileno) e PEBD (polietileno de baixa densidade)
recicláveis;
- Garantia de que os produtos de embalagem de plástico não contêm nenhum dos produtos químicos candidatos do Anexo XIV propostos como Substâncias de Preocupação
Muito Alta (Lista em 17/12/2015) acima do limite de 0,1% conforme estabelecido no
REACH (Artigo 57, Regulamento Nº 1907/2006).

Madeira
(paletes)

Cartão
- Certificação FSC¹¹ .
Garantimos o cumprimento dos requisitos acima identificados através de uma seleção criteriosa e dos nossos fornecedores (a este propósito consultar 3.5 Cadeia de Fornecedores).

Resíduos

306-1, 306-2, 306-3

¹¹ A certificação
FSC garante que os
produtos provêm de
florestas bem geridas
e que proporcionam
benefícios
ambientais, sociais e
económicos.

É principalmente sob a ótica da Gestão de Resíduos que a Mundotêxtil tem trabalhado
ao longo dos anos nomeadamente, 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 dos resíduos.
A forma como armazenamos, tratamos e separamos os resíduos permitiu-nos agregar
valor aos mesmos, tornando o nosso processo produtivo, como um todo, Resíduos Zero.
Atualmente, podemos afirmar que todos os nossos resíduos, exceto os orgânicos, apresentam valor acrescentado e são vendidos, sendo a sua valorização próxima dos 100%.

Energia

302-1 e 302-3

Por forma a assegurar um consumo de energia eficiente, temos mantido, nos últimos anos, os esforços de promoção da eficiência e flexibilidade do
consumo energético, investindo na instalação de
equipamentos e sistemas mais eficientes, criando
condições para uma melhor monitorização e gestão dos consumos.
Em 2013, assinámos o Acordo de Racionalização
dos Consumos de Energia (ARCE) e, desde então,
estamos empenhados em diminuir a nossa pegada
de carbono, nomeadamente através de uma maior
eficiência energética.
Apresentamos abaixo os resultados do consumo de
energia (2018 - 2021), cujo aumento se justifica pelo
volume de trabalho atípico verificado em 2021.
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37 094Kg
Sucata Metálica
(metais ferrosos)

2 454Kg
Sucata Metálica
(metais não ferrosos)
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A intensidade energética em
2021 foi de 0,426 kgep/euro,
mais 0,8% que no ano anterior.

A desagregação do consumo de energia, do ano 2021,
sob a forma de energia elétrica, e térmica (gás natural, vapor, água quente) em função do setor/processo/
produto encontra-se representada no gráfico abaixo.
Como é possível verificar, o gás natural é a principal
fonte de energia (46,1% do total), seguido da energia
elétrica (22,0%) e do vapor (17,2%).
Foram feitos vários investimentos, ao nível da eficiência energética, e implementadas medidas de utilização
racional de energia que contribuíram para a redução
dos consumos nos últimos 3 anos, nomeadamente:

Consumo total de energia geral (GJ)

165 147
145 083

132 569

2021

2019
2020

1385
2020
2019

1344

1116
2021

Consumo Específico de Energia (kpeg/tp)
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- Redução e controlo das fugas de ar comprimido;
- Substituição de râmolas e tumblers a termofluído
por equipamentos com queima direta;
- Substituição dos sistemas de ar condicionado das
tecelagens;
- Otimização da central de ar comprimido com motores de alta eficiência;
- Substituição de 8 teares jato de ar com redução no
consumo de energia e aumento de produtividade;
- Implementação de grupos motor & variador de frequência nos grupos de bombagem da ETA/ETAR;
- Substituição do ozonizador por tecnologia mais eficiente ao nível do consumo de O2 e energia elétrica
para a ETAR.

Com estas medidas a empresa
evita o consumo de
156 514 kWh/ano, 33,7 tep/ano,
18 238,58 euro/ano, com um
investimento de 70.000 €.
Esta medida evita 73,6 t CO2e/ano.
Mundotêxtil - Indústrias Têxteis, S.A.
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Em Portugal, a pegada de água é de
aproximadamente 2 260 m³/pessoa/
ano, o que equivale ao conteúdo de
uma piscina olímpica.

Energia (%)

Outros
Gás Natural

46,1%

0,6%
Energia Elétrica

22%

Na Mundotêxtil, em 2021,
comparando com 2020, tivemos
uma poupança de água a rondar
os 30 383 m³, uma quantidade
de água que daria para lavar cerca
de 60 000 carros.

Vapor

17,2%

Água Quente

14,1%
METAS 2022/2023

META 2025

META 2030

Investimentos ao nível da eficiência energética:
- Instalação da nova tinturaria de fio;
- Instalação de uma central fotovoltaica para autoconsumo.

Medidas para racionalização da energia:
- Reduzir o parque de máquinas, mantendo/aumentando a capacidade instalada tornando o processo
mais eficiente do ponto de vista global.

Até 2030, a Mundotêxtil compromete-se a reduzir
o consumo de água em 10%, em comparação com
2020.
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Água

5.2 Gestão de Recursos Responsável

Captações e Abastecimento
(m3) - VIM Água

303-1, 303-2, 303-3

2021

Ao longo dos anos têm sido implementadas diversas ações e investimentos no sentido de diminuir o uso total e específico de água, tendo-se conseguido alcançar, desde 2012, uma redução de 28%.

1552
47211
2019
2021

371 084

2020

733
36871

2021

549

2020

84 613

2019

2020

27148

337 515
2019

2019

81 736

2020

316 686

Captações e Abastecimento (m3) - Rio Vizela

Captações e Abastecimento (m3) - Ribeiro de Sá

O gráfico abaixo representa o período de funcionamento anual de
cada captação e abastecimento, que corresponde ao período de funcionamento da instalação, num total de 228 dias de laboração.

2021

76 389

Captações e Abastecimento (m3) - Água por Gravidade
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De forma a reduzir o consumo de água, entre 2020 e 2021 foram implementadas as seguintes medidas:
- Na tinturaria de felpo eliminaram-se os jets com as maiores razões
de banho.
A desativação das máquinas de banho longo permitiu uma redução
imediata de 9,9% no consumo de energia (térmica e elétrica). Aproveitamos ao máximo a água de fonte natural que conseguimos captar
e descarregar no rio após o tratamento, garantindo que toda a água
que utilizamos é devolvida ao meio ambiente respeitando as regras
implementadas para o descarte.
- A implementação de um sistema de captação de água nos nossos
telhados permite, nos meses mais chuvosos, alimentar diretamente
os nossos processos em mais de 1/3 do consumo total de água, reduzindo a utilização de produtos químicos e tornando o nosso processo
energeticamente mais eficiente.
- A implementação de contadores de água nos setores de maior consumo visa discriminar, da melhor forma possível, os principais consumidores.
- O investimento feito na tinturaria de fio (adjudicado em 2021, mas
com implementação prevista para 2022) será o principal foco na redução do consumo de água.

Em 2021 o
consumo total
de água foi de
496 236 m³.

5.2 Gestão de Recursos Responsável

Como exemplo do processo de garantia da qualidade da água, apresentamos os VLE para a descarga
na linha de água e os parâmetros de controlo de
qualidade verificados. Estes parâmetros são aplicados para a descarga que é feita diretamente para o
meio, neste caso, o Rio Vizela.

Parâmetros

Unidades

VLE

Azoto

mg/LN

15

Tabela 3: Percentagem de água que é descarregada no
coletor municipal do SIDVA e no Rio Vizela.

Carência bioquímica de
oxigénio (CBO2)

mg/LO2

20

SIDVA %

Rio Vizela %

mg/LO2

125

Ano

Carência química de
oxigénio (CQO2)

2019

17%

83%

-

Não visível na
diluição1:20

2020

14%

86%

mg/Lp

8

2021

18%

82%

Escala Sorensen

6 ≥ pH ≤ 9

mg/l

35

Cor
Fósforo
pH
Sólidos suspensos totais
(SST)

Os resultados obtidos das amostras compostas de
efluente industrial e doméstico têm demonstrado o
cumprimento dos valores limite de exposição (VLE)
da licença de descarga, contudo, dada a exigência
dos nossos clientes, não nos limitamos a cumprir
os parâmetros legais e procuramos ir muito mais
além neste controlo.

Efluentes
De modo a garantir o tratamento de toda a água que utiliza nos seus
processos, a Mundotêxtil possui uma ETA (Estação de Tratamento de
Águas) e uma ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) para
tratar os seus efluentes. A ETAR faz o tratamento em toda a linha,
desde o pré-primário ao secundário, e tem incorporada a tecnologia
de tratamento aeróbio Mix-Flow. Esta tecnologia é utilizada num
processo de desinfeção por ozono, num controlo interno diário, para
garantir que a água residual que é devolvida à natureza (Rio Vizela)
não tem impactos negativos.

107
2019

104

Após este tratamento, a maior parte dos nossos efluentes são descarregados diretamente nas águas superficiais do Rio Vizela. Para este
efeito, mensalmente, são monitorizados os parâmetros de qualidade
do nosso efluente, de acordo com o estipulado na licença de descarga.
Outra percentagem desta água é encaminhada para o coletor municipal do SIDVA. Para este efeito, a qualidade do efluente é monitorizada
trimestralmente de acordo com a Regulamentação de Descarga do
Efluente Municipal.

2020

Tendo em consideração o período dos dados em análise, tem-se vindo
a registar uma carga menor de efluente produzido por quilograma
produzido, refletindo uma melhoria na eficiência dos processos produtivos da Mundotêxtil.

2021

Rejeição específico de efluente (L/Kg)
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Tabela 4: Parâmetros de controlo de qualidade verificados
e VLE para a descarga na linha de água.
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5.4 Política Interna “Zero Resíduos”

5.3 Emissões

5.3 Emissões
305-1, 305-4, 305-5

Numa perspetiva de melhoria contínua, a monitorização da pegada de carbono é um indicador crucial na gestão do negócio da Mundotêxtil. Temos
a consciência que, infelizmente, a indústria têxtil
contribui diariamente para a emissão de gases que
têm a sua quota parte de responsabilidade nas alterações climáticas do nosso planeta. Assim, tornou-se imprescindível para a empresa minimizar os
dados ambientais e investir sobre alternativas para
reduzir a atividade de emissão de gases.
Em 2013, assinámos o Acordo de Racionalização dos
Consumos de Energia (ARCE) e estamos fortemente
empenhados em diminuir a nossa pegada de carbono. Desde então, temos vindo a desenvolver um conjunto alargado de iniciativas para acelerar a descarbonização das nossas atividades, nomeadamente:
- A instalação de dois painéis fotovoltaicos independentes, com uma produção média mensal de energia ativa de 50 MWh;
- Substituição de râmolas e tumblers a termofluído
por equipamentos com queima direta;
- Substituição da central de ar comprimido;
- Alteração de toda a nossa frota de carros para carros elétricos;
- Utilização da energia térmica oriunda da nossa cogeração a gás natural, com capacidade de geração
de 3,3 MWh;
- Aproveitamento do calor dos efluentes.

Desde a assinatura do
ARCE, conseguimos
reduzir em 27% o
consumo de carbono
no nosso processo.
Tabela 5: Pegada de Carbono ¹²
2018

13 299 894,5 kg CO2e

2019

11 799 779,1 kg CO2e

2020

10 880 274,8 kg CO2e

2021

13 432 404,3 kg CO2e
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Na Mundotêxtil respeitamos todos os recursos e a sua origem.
Todos os resíduos gerados na produção que não agregam valor são utilizados nas nossas atividades de manutenção.
A implementação de um sistema de captação de águas nos nossos telhados permite, nos meses mais chuvosos, alimentar diretamente os
nossos processos em mais de 1/3 do consumo total de água, reduzindo
a utilização de produtos químicos e tornando o nosso processo energeticamente mais eficiente.

¹² Este
controlo inclui
a monitorização
e o controlo das
emissões de todas
as saídas de gases
para o exterior e
foi calculado pelo
CITEVE no âmbito
do Relatório de
Controlo e Progresso
Anual do Acordo
de Racionalização
dos Consumos de
Energia 2021.

A curto prazo queremos instalar uma central fotovoltaica para autoconsumo.
Seguindo o caminho da descarbonização, torna-se fundamental para as empresas medir e gerir as
emissões de gases com efeito de estufa (GEE) geradas. A pegada de carbono ou inventário de emissões
consiste no cálculo das emissões de uma determinada entidade. Neste sentido, o cálculo da pegada de
carbono inclui o cálculo das emissões diretas de GEE
(âmbito 1) da Organização, que engloba o consumo
de energia, todos os gases emitidos através da queima de gás natural e os combustíveis utilizados na
nossa frota. Desta forma, a pegada de carbono permite ter uma visão mais abrangente da esfera de influência de uma entidade sobre as emissões de GEE,
pelas quais a entidade é diretamente responsável.

5.4 Política Interna
“Zero Resíduos”

Conseguimos devolver ao Rio Vizela mais água do que alguma vez captamos. A água da chuva não é contabilizada na bacia hidrográfica e,
após ser tratada, também é lançada no Rio Vizela. Se compararmos a
quantidade de água limpa que libertamos no rio com a que retiramos
do rio, alcançamos uma média total a rondar os 100%.
Estamos a substituir os motores elétricos dos nossos serviços auxiliares (bombagem de água, caldeiras, compressores, etc.) por novos modelos supereficientes (mais de 95%).
Estes serviços auxiliares representam 23% do consumo de energia elétrica da Mundotêxtil.
Na Mundotêxtil temos em funcionamento um software próprio para gerir o consumo de energia dos nossos equipamentos, o que nos permite
monitorizar os consumos e atuar no sentido de criar maior eficiência.

META 2030
Até 2030, a Mundotêxtil compromete-se a reduzir as
suas emissões próprias em 6%, em comparação com
2021.
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6.1 Colaboradores

6.Equipa Mundotêxtil
A Nossa Equipa

102-7, 102-8, 102-41

542

6.1 Colaboradores

Em 2021, a Mundotêxtil contava com uma equipa de
582 colaboradores, dos quais 54% do sexo masculino
e 46% do sexo feminino. O princípio da promoção da
igualdade de género está também presente nos cargos de gestão, supervisão e administrativos em que
se verifica que 48% dos colaboradores são mulheres, evidenciando o trabalho que tem sido feito pela
Mundotêxtil no sentido de promover a igualdade de
género em todos os níveis hierárquicos da empresa.

553

De modo a diminuir a rotatividade dos colaboradores, desde 2018 que todos os colaboradores da Mundotêxtil têm emprego a tempo integral e que cerca
de 94% dos contratos são a termo incerto.
Em 2021 foram admitidos 36 colaboradores (12 do
sexo masculino e 24 do sexo feminino) com contratos a termo, notando-se um aumento quando comparamos com 2019 e 2020.

314
268

Regime de Contrato de
Trabalho Permanente

Em 2021, a idade média dos colaboradores foi de 44
anos, tendo sido verificado uma diminuição da idade média em relação aos anos anteriores (46 anos
em 2019 e 45 anos em 2020), em consequência do
trabalho contínuo de renovação do quadro de pessoal em virtude da aproximação da idade da reforma
de muitos colaboradores.

307

315

238

Como se verifica no gráfico acima, o número de colaboradores diminuiu entre 2019 e 2020, resultado
da automatização dos processos e da renovação do
quadro de pessoal com reforço de competências.
Contudo, em 2021, em virtude de um aumento significativo de encomendas, verificou-se uma tendência crescente na aquisição de novos colaboradores,
atingindo-se os 582 colaboradores.

582

235

307

305

233

233

302

244

Regime de Contrato de
Trabalho Termo Fixo

24

A Mundotêxtil preocupa-se em promover o crescimento do emprego permanente, mas face a esta instabilidade geral devido à pandemia sentiu a necessidade de recorrer a este tipo de contratação.

12
3

12
2

Mulheres
Homens

0
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6.1 Colaboradores

Tendo em consideração o histórico de admissões,
em 2021 foram registadas 63 admissões (44 mulheres
e 19 homens), verificando-se um aumento exponencial quando comparamos com os anos anteriores.
Este aumento deve-se, principalmente, ao aumento
do volume de encomendas, que nos levou a contratar mais pessoas do que nos últimos anos. Sendo
uma situação pontual, a maioria destes contratos foi
celebrado com termo certo.

1
3
8

30-50

19
10

-30

22

Acordos Coletivos de Trabalho
A Mundotêxtil é regida pelo Acordo Coletivo de Trabalho entre a ANIT-LAR e a FESETE, estando 100%
dos trabalhadores abrangidos pelo mesmo.

Durante a pandemia Covid-19
e os estados de emergência
declarados, a Mundotêxtil ofereceu
computadores aos filhos dos seus
colaboradores para conseguirem
ter aulas à distância.

Admissões 2021

-50

0
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20

6.1 Colaboradores
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Promoção do bem-estar e
desenvolvimento dos colaboradores

Homens

COVID-19
A Mundotêxtil disponibiliza a todos os seus colaboradores um conjunto de benefícios que promovem
a sua saúde, o seu bem-estar e a conciliação entre a
vida profissional, familiar e pessoal.

Face ao aparecimento da pandemia, 2020 e 2021
foram anos de bastantes mudanças e desafios, não
só para a Mundotêxtil como para todo o mundo. O
mundo deparou-se com algo nunca visto anteriormente e teve de se readaptar e a Mundotêxtil, como
empresa socialmente responsável no seu setor, desenvolveu, desde logo, esforços internos de prevenção e combate à COVID-19.

1. Acesso interno a serviços médicos fora do âmbito da medicina do trabalho: nutrição, psicologia,
osteopatia, enfermagem, medicina curativa (médico) e apoio jurídico (advogado);
2. Oferta da vacina contra a gripe;
3. Parcerias com ginásios, farmácias, clínicas
dentárias, cinema, bombas de gasolina e clínicas
óticas de forma que os nossos colaboradores possam usufruir de condições especiais e descontos;
4. Oferta de um seguro de vida e seguro de saúde
(possibilidade de inclusão de agregados – descendentes diretos);
5. Cheque Bebé: Entrega de um vale de 50€/mês
durante 1 ano a todos os bebés Mundotêxtil para
usufruir na farmácia em produtos para bebé.
6. Prenda de Aniversário: No dia do aniversário de
cada colaborador é oferecido um desconto de 10%
na loja de Fábrica da Mundotêxtil e é entregue um
presente.
7. Bolsas de Estudo: Acesso a bolsas de estudo de
mérito e social para filhos de colaboradores que
frequentem o ensino secundário/superior.

Adotou, desde março de 2020, um plano de contingência para a prevenção da pandemia COVID-19,
que prevê a utilização de álcool gel, máscara facial
e medição da temperatura aquando da entrada nas
instalações. Todos estes equipamentos foram disponibilizados e fornecidos, gratuitamente, a todos
os colaboradores e visitantes. O plano de contingência foi divulgado a todos os colaboradores através de uma breve explicação e divulgação nos quadros de informação disponíveis. A empresa definiu
uma sala protegida e segregada para isolamento
dos casos suspeitos de COVID-19.
A Administração adotou uma postura de confiança
e proximidade com todos os colaboradores da empresa, disponibilizando todos os meios ao seu alcance para prevenir eventuais situações de vulnerabilidade social. Disponibilizaram-se, desde logo,
computadores para que os filhos dos colaboradores
pudessem assistir às aulas em formato online e,
analisaram-se as dificuldades individuais enfrentadas pelos colaboradores.

Relatório de Sustentabilidade 2021

A Mundotêxtil tem demonstrado importância em
temas da atualidade, desenvolvendo semanas temáticas (como a Semana do Ambiente, a Semana
da Inovação, a Semana da Qualidade e a Semana
Europeia da Prevenção de Resíduos), mantendo
disponibilidade constante em receber visitas de estudo nas nossas instalações e ETAR.

Complementarmente, com um caráter pontual, são
desenvolvidas iniciativas que promovem o desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos colaboradores, conforme se apresenta de seguida.
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6.1 Colaboradores

Iniciativas 2019

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

Dia do Pai: Entrega
de porta-chaves a
todos os pais da
Mundotêxtil.

JUN

Iniciativas 2020

AGO

OUT

Dia da Mãe:
Entrega de
pulseiras, feitas
pela AIREV, a
todas as mães
da Mundotêxtil.

Dia da Mulher:
Oferta de um vale
para utilizar no
cabeleireiro.

Dia Mundial do Ambiente:
Entrega de garrafas de
água reutilizáveis a todos os
colaboradores.

Open Day
Mundotêxtil:
Visita dos filhos
dos nossos
colaboradores
às instalações
da Mundotêxtil.
Ajude-nos a Ajudar: Campanha de
recolha de bens para Moçambique
em parceria com a HELPO ONG.
Acompanhamento e tratamento
de mulheres grávidas, lactantes e
crianças até aos 5 anos, afetadas
pela passagem do IDAI.

Dia da Mulher:
Entrega de um
cupcake a cada
mulher
Mundotêxtil.

Dia da Mulher:
Entrega de um
suporte para
o telemóvel a
cada mulher
Mundotêxtil.

Computadores:
Fornecimento de
computadores
novos aos filhos dos
colaboradores para
conseguirem ter
aulas em casa.

DEZ
Festa de Natal
com concurso de
talentos: Lanche de
Natal organizado pela
empresa, com concerto
da banda 69 Graus e
realização do concurso
de talentos “The Voice
Mundotêxtil”, com
um prémio monetário
para os três primeiros
classificados.

FC VIZELA: Sorteio de bilhetes
para ver os jogos do FC Vizela no
camarote da Mundotêxtil.
TEM FILHOS COM IDADE
ESCOLAR ENTRE O 9ºE O
12ºANO?
NÃO POSSUI COMPUTADOR?
ENTRE EM CONTACTO COM O
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS PARA QUE POSSAMOS
ANALISAR A SUA SITUAÇÃO.
QUEREMOS AJUDAR OS SEUS
FILHOS A ACOMPANHAREM AS
ATIVIDADES LETIVAS DURANTE
ESTE PERÍODO.

Dia da Mãe:
Entrega de
saquinhos de
alfazema, feitos
pela AIREV, a
todas as mães da
Mundotêxtil.

Páscoa: Entrega de
um pão-de-ló a cada
colaborador.

Início das
Férias de
Verão: Entrega
de gelados
Olá a todos os
colaboradores.

Dia do Pai:
Entrega de uma
caneca a cada pai
da Mundotêxtil.

Dia Mundial do
Ambiente: Entrega
de uma escova
de dentes em
bamboo a todos os
colaboradores.

Dia da Mãe:
Entrega de um
vaso de flores a
todas as mães da
Mundotêxtil.
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Natal: Entrega de cabazes de
Natal a todos os colaboradores
e 14 dias de presentes até ao
Natal, onde durante 14 dias
se realizou um sorteio de um
presente a 14 colaboradores.

Páscoa: Entrega de
um pão-de-ló a cada
colaborador.
Dia do Pai:
Entrega de um
jogo de dominó,
em madeira, a
todos os pais da
Mundotêxtil.

Iniciativas 2021

6.1 Colaboradores
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Consciencializar
para a prevenção do
Cancro da Mama.

Dia de São Martinho:
Contratação de
uma senhora para
assar castanhas nas
nossas instalações
e entrega de um
cartucho a todos os
colaboradores.

Mundotêxtil - Indústrias Têxteis, S.A.

Consciencializar
para a prevenção do
Cancro da Próstata.

Dia Mundial do
Cinema: Sorteio
de bilhetes de
cinema + menus a 3
colaboradores.

Natal:
- Entrega de cabazes de Natal
a todos os colaboradores;
- Entrega de um livro aos filhos
dos colaboradores com idade
até 18 anos;
- Sorteio de 3 estadias de uma
semana no Algarve com tudo
incluído para 3 colaboradores
e respetivo agregado familiar;
- Concurso de enfeites de
Natal com um prémio para os
3 enfeites mais originais.
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6.2 Formação

6.2 Formação

6.2 Formação
404-1, 404-2

- Inovação de processos;
- Segurança;
- Línguas estrangeiras;
- Comportamental/ relacional;
- Criatividade;
- Vendas e negociação internacional/Inconterms.
Com a implementação deste projeto espera-se alcançar os seguintes resultados:
- Otimizar os processos e aumentar a eficácia global,
sustentada numa cultura de melhoria contínua
centrada na eliminação de desperdícios e na criação
de valor (Lean Thinking);
- Reforçar as competências comportamentais e de
relacionamento interpessoal;
- Introduzir melhorias na organização e nos processos internos da empresa, reforçando a produtividade, a eficiência e a inovação operacional;
- Aperfeiçoar e atualizar as competências, ao nível
do domínio de línguas estrangeiras, como suporte
ao processo de internacionalização da empresa;
- Explorar técnicas capazes de promover e impulsionar a dinâmica criativa que sustenta a inovação, desencadeando assim novas ideias e maior valor acrescentado aos produtos/serviços;

Programa “ENTRELAÇAR”
O projeto “Entrelaçar” tem como objetivo desenvolver um propósito para a Mundotêxtil que esteja incorporado no seu ADN e no seu modo de trabalhar.
Devido aos constrangimentos causados pela pandemia, tanto em 2020 como em 2021, as sessões de
formação deste projeto foram suspensas temporariamente, prolongando-se a sua implementação até
agosto de 2022.
Com este projeto pretende-se desafiar os colaboradores da Mundotêxtil a alcançar os seguintes resultados:
- Paradigma de mudança: preparar as pessoas e a
empresa para o futuro, encontrando um propósito
mobilizador em que todos se revejam;
- Novas competências nas áreas comportamentais:
comunicação, liderança, trabalho em equipa, empatia e gestão de conflitos;
- Novas ideias e soluções que possibilitem a estruturação de uma gestão de talentos: criação de um
modelo de gestão de desempenho, modelo de competências alinhado com os valores;
- Ferramentas que impulsionem a mudança: trabalhar e dar a conhecer a cultura, criar uma Employer
Brand (EB).

Em 2021 foram administradas 2 528 horas em
formação, que correspondem a uma média de
4,34 horas por colaborador, mais 0,49 horas por
colaborador do que em 2020, onde este valor foi
de 2 077,5 horas (média de 3,85 horas por colaborador). Esta diminuição justifica-se sobretudo
pelos constrangimentos causados pela pandemia que, na Mundotêxtil, foram mais sentidos
em 2021.
Percentagem de Horas de Formação: Comparação entre
2019, 2020 e 2021
27,8%
34,1%
73,1%
36,2%
14,4%
21%
36%
12,6%
44,9%

0

2019
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De acordo com o gráfico acima podemos concluir
que em 2020 houve um reforço na formação administrada aos colaboradores com funções menos qualificadas (73,1% das horas de formação), refletindo
a aposta no reforço de competências nas áreas mais
sensíveis. Em 2021 sentiu-se a necessidade de reforçar a formação nos quadros e técnicos superiores e
nos quadros médios e chefias diretas.

Os desenvolvimentos deste projeto têm incidido
na evolução das competências das lideranças
intermédias, quer a partir de formação quer
a partir de sessões de coaching, mediante as
necessidades de cada colaborador.

Outros
Trabalhadores

O Projeto Autónomo de Formação decorre na Mundotêxtil desde março de 2019 e é um projeto cofinanciado pela UE através do Fundo Social Europeu e do
COMPETE 2020, que engloba um total de 1 176 horas
de formação. O objetivo deste programa consiste em
aumentar as qualificações dos Recursos Humanos
da Mundotêxtil em domínios relevantes para a estratégia de inovação e internacionalização da empresa,
nomeadamente:

Durante 2020 e 2021 foram efetuadas várias
sessões de trabalho neste âmbito, entre elas o
“Workshop Entrelaçar” cujo objetivo consistiu em
repensar a missão da empresa, o seu propósito
e os seus valores. Na sequência deste workshop
também se realizou uma avaliação de diagnóstico
do grau de satisfação dos colaboradores
relativamente a vários aspetos da Organização,
de forma a apurar as principais áreas com
necessidade de intervenção, do qual resultou
um feedback positivo e inputs importantes para o
desenvolvimento deste projeto.

Quadros
médios e
chefias directas

Programa Autónomo de Formação

- Abordar os estilos de liderança mais eficazes e inspiradores, para além de fornecer um vasto conjunto de sugestões, para formar líderes de equipa com
maiores resultados e cujo exemplo seja reconhecido
por todos;
- Reforçar as condições de segurança e saúde do trabalho através da indução de melhorias nas condições de trabalho;
- Melhorar as competências da equipa comercial
com técnicas eficazes e eficientes na negociação internacional.

Quadros
e técnicos
superiores

A Mundotêxtil tem vindo a apostar na qualificação
dos seus colaboradores, através da dinamização
de vários programas que visam o desenvolvimento
pessoal e profissional dos mesmos. Destaque para
o Programa Autónomo de Formação e o Programa
“Entrelaçar”, que se apresentam de seguida.
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6.3 Segurança e Saúde

As medidas de autoproteção contra incêndio em
edifícios, de acordo com a Lei Portuguesa (Plano de
Emergência e Recursos para o Edifício), classificado
em 2º risco, encontram-se devidamente implementadas e, anualmente, são realizados simulacros de
incêndio para preparar os colaboradores no que diz
respeito aos procedimentos de emergência em vigor.

403-3, 403-4, 403-5, 403-6

Na Mundotêxtil, a segurança e saúde dos colaboradores são essenciais pelo que, a monitorização dos
indicadores relativos a estes temas, é feita de modo
constante, garantindo a identificação precoce de
eventuais problemas ou situações de risco.
A Mundotêxtil tem serviços internos de gestão de segurança e saúde do trabalho que garantem a promoção da segurança e saúde dos seus colaboradores,
nomeadamente, os serviços médicos disponibilizados regularmente, como um médico e uma enfermeira, consultas regulares com nutricionistas, psicólogos e osteopatas, a vacina da gripe e a prescrição
de medicamentos.
Anualmente é realizado um questionário de satisfação a todos os colaboradores, face às condições de
saúde e segurança, de modo a aferir a sua perceção
relativamente ao desempenho da Mundotêxtil e a
identificar eventuais oportunidades de melhoria.
As respostas a este questionário evidenciaram uma elevada satisfação relativamente ao ambiente de trabalho,
nas suas várias vertentes, destacando-se a iluminação,
o ruído, as vibrações e as condições atmosféricas.

6.3 Segurança e Saúde

91,6% dos
colaboradores
estão satisfeitos
ou muito
satisfeitos com
as condições de
segurança da
Mundotêxtil.

Existem 47 socorristas
formados em toda a
empresa, garantindo
a presença de
elementos treinados
em todos os turnos.

37
2021

2019

31

A maioria dos colaboradores (71%) identificaram
que não estão sujeitos a perigos e 87,2% consideraram que a empresa disponibiliza meios necessários
para prevenir os riscos. Relativamente à atuação dos
serviços médicos, um dos meios disponibilizados
pela empresa, 93,7% dos colaboradores consideraram que estão “Muito Satisfeito” e “Satisfeito”. Foi
também possível recolher a opinião dos colaboradores quanto às medidas adotadas pela empresa para o
combate à COVID-19, tendo 97,4% considerando-se
“Muito Satisfeito” e “Satisfeito”.

18
2020

A Mundotêxtil mantém um registo atualizado dos
acidentes de trabalho e tem-se vindo a registar um
decréscimo contínuo no número de acidentes. Este
resultado deve-se ao trabalho que tem sido realizado
ao nível da formação em riscos profissionais, do reforço das medidas de segurança, da distribuição de
EPCs e EPIs, da criação de instruções de segurança,
da realização de simulacros, entre outros.
Em comparação com 2020, em 2021 verificou-se um
aumento dos acidentes de trabalho, mas acreditamos que a diminuição verificada em 2020 se deva ao
facto de esta poder estar associada à diminuição das
horas trabalhadas devido à pandemia.
Relatório de Sustentabilidade 2021
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6.4 Direitos Humanos

6.4 Direitos
Humanos

6.4 Direitos Humanos

1º

Direito à igualdade

11º

Direito à presunção de inocência até
prova em contrário

21º

Direito a participar no governo e em
eleições livres

2º

Não discriminação

12º

Proibição de intromissão arbitrária na
vida privada

22º

Direito à segurança social

3º

Direito à vida, à liberdade e à segurança
pessoal

13º

Direito à liberdade de circulação

23º

Direito ao trabalho e à filiação em
sindicatos

4º

Proibição da escravatura

14º

Direito a requerer asilo em outros países

24º

Direito ao repouso e ao lazer

5º

Proibição da tortura e tratamentos
cruéis

15º

Direito a uma nacionalidade e liberdade
para mudar

25º

Direito a um nível adequado de vida

6º

Direito ao reconhecimento da
personalidade jurídica

16º

Direito a casar e a constituir família

26º

Direito à educação

7º

Direito à igualdade perante a lei

17º

Direito à propriedade

27º

Direito a participar na vida cultural da
comunidade

8º

Direito a um recurso efetivo num
tribunal competente

18º

Direito à liberdade de pensamento,
consciência e religião

28º

Direito a uma ordem jurídica que efetive
estes direitos

9º

Proibição de prisão, detenção e exílio
arbitrário

19º

Direito à liberdade de opinião e de
expressão

29º

Dever de respeitar os direitos do
próximo

Direito a um julgamento justo

20º

Direito à liberdade de reunião e de
associação

30º

Ninguém pode retirar qualquer um dos
direitos humanos de um indivíduo

412-1

Direitos Humanos

A Mundotêxtil promove o respeito pelos Direitos
Humanos fazendo cumprir todos os pressupostos
integrantes da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, adotada pela Organização das Nações
Unidas, que circunscreve os direitos humanos básicos.
A Mundotêxtil garante a adoção destes princípios
nos seus procedimentos internos, submetendo-se há
vários anos a auditorias sociais da SMETA (4 pilares)
- Auditoria Ética Comercial dos Membros da Sedex
e BSCI - Business Social Compliance Initiative, com
resultados excelentes que comprovam uma conduta
responsável e alinhada com os mais exigentes critérios e compromissos sociais e éticos de gestão.

10º

A administração e os colaboradores da Mundotêxtil comprometem-se a cumprir os pressupostos integrantes da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas, que circunscreve os
direitos humanos básicos. Todo e qualquer eventual incumprimento poderá ser comunicado aos Recursos
Humanos da empresa ou por email: sugestoes@mundotextil.pt
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7. Apoio à Comunidade

7. Apoio à Comunidade

7. Apoio à Comunidade

Quando comparado com os anos anteriores, em 2020
e 2021 registou-se um aumento significativo do valor
de donativos devido ao contexto de pandemia, uma
vez que o apoio a instituições locais e nacionais se
revelou ainda mais necessário e decisivo.

203-1

A Mundotêxtil é uma empresa que não concentra a
sua atividade no processo industrial e nas atividades
inerentes. Há valores que estão presentes na empresa desde a sua fundação e estes são partilhados por
todos, desde a Administração aos colaboradores, materializando-se na devolução de valor à sociedade.

A empresa tem vindo a desenvolver um conjunto de
ações ao nível da responsabilidade social, dos quais
destacamos o apoio dado à AIREV, uma instituição
local que tem como objetivo melhorar a qualidade
de vida de quem nasceu com uma deficiência, quem
apresenta um atraso no desenvolvimento ou até
mesmo quem viva com uma doença mental.

A Mundotêxtil procura contribuir para a comunidade local através de donativos, em género e em espécie, tendo doado 23 738 euros em 2021, em apoios a
várias instituições a nível local e nacional, conforme
se apresenta ao lado.
Nos últimos anos, a Mundotêxtil tem realizado vários apoios à comunidade, destacando-se:

40 001€

- Santa Casa da Misericórdia de Vizela;
- Bombeiros Voluntários de Vizela;
- Câmara Municipal de Vizela;
- Futebol Clube de Vizela;
- Cruz Vermelha Portuguesa;
- Associação de Apoio á Criança;
- Centro Cultural e Desportivo de Santa Eulália;
- Associação Juvenil de Apoio aos Animais;
- Arsenal Clube de Devesa;
- AIREV - Associação para Integração e Reabilitação
Social de Crianças e Jovens;
- Câmara Municipal do Porto;
- Município de Ovar;
- Hospital de Santa Maria Maior;
- Hospital da Horta;
- Hospital de Guimarães;
- Hospital Pedro Hispano;
- Hospital Curry Cabral;
- Arsenal Futebol Clube;
- Centro Social Paroquial de Santa Eulália;
- Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências
Mentais e Raras;
- Partilha Constante Associação ONGD Humanitária;
- Ajuda de Mãe - Associação de Solidariedade Social;
- Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro;
- Grupo Desportivo da Póvoa;
- Moto Clube de Vizela.
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2020

2021

23 738 €
2019

10 757 €
Investimento na Comunidade
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8.1 Tabela GRI

8. Anexos

8. Anexos

8.1 Tabela GRI

102-55

GRI 102- Conteúdos Gerais
Divulgações

Localização/Omissão

102-46

Definição do conteúdo do relatório e Limites
dos tópicos

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

102-47

Lista de tópicos materiais

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

102-48

Reformulação de informações

NA

102-49

Alterações no relato

NA

102-50

Período coberto pelo relatório

1 janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

102-51

Data do relatório anterior mais recente

NA

102-52

Ciclo de publicação

Anual

102-53

Contactos para questões sobre o relatório

Administradora para a área da Sustentabilidade, Dra. Ana Pinheiro.
ana.pinheiro@mundotextil.pt

102-1

Nome da organização

Mundotêxtil – Indústrias Têxteis, S.A.

102-2

Atividades, marcas, produtos e serviços

3.4 Produtos

102-54

Declaração de conformidade com as Normas
GRI

1. Sobre este relatório

102-3

Localização da sede

3.1 História

102-55

Índice GRI

Presente tabela

102-4

Localização das operações

3.1 História
102-56

Verificação externa

1. Sobre este relatório
8.2 Relatório Independente de Garantia Limitada
de Fiabilidade

Propriedade e natureza legal

100% Privada – Sociedade Anónima

102-6

Mercados servidos

3.3 Mercado

Dimensão da organização

3.4 Produtos
Participações financeiras:
A MUNDOTÊXTIL - INDÚSTRIAS TÊXTEIS S.A. é detida pela PININVEST - SGPS S.A. em 93,246%.
A PININVEST - SGPS S.A. é, por sua vez, detida em 99,96% pelo José
Adriano Freitas Vaz Pinheiro.

102-7

102-8

Informação sobre colaboradores e outros trabalhadores

6.1 Colaboradores

102-9

Cadeia de fornecedores

3.5 Cadeia de Fornecedores

102-10

Alterações significativas na organização ou na
sua cadeia de fornecedores

Em 2021, não foram registadas quaisquer alterações significativas
na Mundotêxtil e na sua cadeia de fornecedores.

102-11

Abordagem ao princípio da precaução

4.5 Gestão de Risco

102-12

Iniciativas externas

3.8 Compromissos e Associações

102-13

Participação em associações e organizações

3.8 Compromissos e Associações

102-14

Mensagem do Presidente

2. Mensagem do Presidente

102-16

Valores, princípios, padrões e normas de conduta

3.2 Propósito, Missão, Visão e Valores

102-18

Estrutura de Governance

102-40

Lista de grupos de stakeholders

102-41

Percentagem total de colaboradores abrangidos por acordos de contratação coletiva

GRI 200- Divulgações Económicas
Divulgações

Localização/Omissão

Desempenho Económico

Formas de Gestão

102-5

201-1

103-1

Explicação do tema material e dos
seus limites

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

103-2

Abordagem de gestão e as suas
componentes

A Mundotêxtil promove iniciativas e tem implementadas medidas
relacionadas com o aspeto material em análise e reporta-as na presente
tabela.

103-3

Evolução da forma de gestão

A Mundotêxtil realiza a medição e monitorização dos indicadores
associados a este aspeto e reporta-os na presente tabela.

Valor económico direto gerado e distribuído

Ver tabela abaixo.

2019

2020

2021

VALOR ECONÓMICO DIRETO GERADO (€)

33 579 886 €

30 856 459 €

55 123 892 €

4.2 Governance

Receitas / Volume de Negócios

33 579 886 €

30 856 459 €

55 123 892 €

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUÍDO (€)

33 537 526 €

28 698 317 €

52 892 179 €

6.1 Colaboradores

Custos Operacionais

24 235 445 €

19 845 719 €

41 744 983 €

Atualmente, contamos com apenas dois colaboradores sindicalizados pela FESETE (0,34%).

Salários & Benefícios a Colaboradores

7 361 347 €

7 236 634 €

8 824 992 €

Gastos com Estado

1 712 568 €

1 341 431 €

2 024 498 €

102-42

Identificação e seleção de stakeholders

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

Gastos financeiros (líquidos)

217 409 €

234 532 €

273 968 €

102-43

Abordagem ao envolvimento de stakeholders

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

Donativos e Outros Investimentos na Comunidade

10 757 €

40 001 €

23 738 €

102-44

Principais preocupações e tópicos levantados

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

Distribuição a Acionistas / Investidores

-

-

-

102-45

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

Mundotêxtil – Indústrias Têxteis S.A.

VALOR ECONÓMICO ACUMULADO (€)

42 360 €

2 158 142 €

2 231 714 €
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Consumo de Energia Geral
Formas de Gestão

Anticorrupção (Tema Material)

205-1

205-3

103-1

Explicação do tema material e dos seus limites

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

Ano

Produção (tp)

Consumo total de energia (GJ)

Consumo total de energia (tep)

Consumo específico de energia
(kgep/tp)

103-2

Abordagem de gestão e
as suas componentes

A Mundotêxtil promove iniciativas e tem implementadas medidas relacionadas com
o aspeto material em análise e reporta-as neste Relatório (4.3 Ética e Integridade).

2021

4 825

165 147

5 385

1 115,9

103-3

Evolução da forma de
gestão

A Mundotêxtil realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este
aspeto e reporta-os neste Relatório (4.3 Ética e Integridade).

2020

3 253

182 994

4 371

1 343,5

2019

3 412

197 780

4 724

1 384,7

2020

2021

Operações avaliadas quanto ao
risco de corrupção

No âmbito da avaliação dos riscos de gestão da Mundotêxtil, o tema da
anticorrupção é considerado e avaliado, tendo, na sequência desta avaliação sido
desenvolvida uma política de anticorrupção (ver mais em 4.3 Ética e Integridade).

Casos confirmados de corrupção
e medidas tomadas

Em 2021, não foram identificados quaisquer casos de corrupção através dos
mecanismos concebidos para o efeito (endereço de e-mail criado para o reporte de
situações de não-conformidade com o estabelecido no Código de Ética).

Consumos Totais de Energia por Fonte/Tipo
2019
Tipo de Energia

Energia
GJ

Energia
tep

Energia
%

Energia
GJ

Energia
tep

Energia
%

Energia
GJ

Energia
tep

Energia
%

Energia Elétrica

31 530,8

1 883,1

21,7%

30 345,0

1 812,3

22,9%

36 337,6

2 170,2

22,0%

Gás Natural

64 298,3

1 535,5

44,3%

57 639,5

1 376,4

43,5%

76 188,3

1 819,4

46,1%

Vapor

30 681,2

814,2

21,1%

26 279,0

697,4

19,8%

28 291,8

750,8

17,1%

Água Quente

17 651,5

469,3

12,2%

17 545,1

466,5

13,2%

23 360,0

621,0

14,1%

Gás (Butano + Propano)

3,7

0,1

0,0%

8,4

0,2

0,0%

19,4

0,5

0,01%

Gasolina

6,8

0,2

0,0%

5,9

0,1

0,0%

61,7

1,5

0,04%

Gasóleo

910,8

21,7

0,6%

745,8

17,8

0,6%

887,9

21,2

0,54%

0,0

0,0

0,0%

0

0

0,0%

0

0

0,0%

145 083,1

4 724,1

100,0%

132 568,7

4 370,7

100,0%

165 146,7

5 384,6

100,0%

Formas de Gestão

Inovação e desenvolvimento
103-1

Explicação do tema material e dos seus limites

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

103-2

Abordagem de gestão e
as suas componentes

A Mundotêxtil promove iniciativas e tem implementadas medidas relacionadas
com o aspeto material em análise e reporta-as neste Relatório (3.6 Inovação e
Desenvolvimento (IDI)).

103-3

Evolução da forma de
gestão

A Mundotêxtil realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este
aspeto e reporta-os neste Relatório (3.6 Inovação e Desenvolvimento (IDI)).

GRI 300- Divulgações Ambientais
Divulgações

Thick Fuelóleo

Localização/Omissão

TOTAL

Formas de Gestão

Materiais (Tema Material)

301-1

103-1

Explicação do tema material e dos
seus limites

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

Abordagem de gestão e as suas
componentes

A Mundotêxtil promove iniciativas e tem implementadas medidas
relacionadas com o aspeto material em análise e reporta-as neste
Relatório (5.2 Gestão de Recursos Responsável- Materiais).

302-3

103-2

103-3

Evolução da forma de gestão

A Mundotêxtil realiza a medição e monitorização dos indicadores
associados a este aspeto e reporta-os neste Relatório (5.2 Gestão de
Recursos Responsável- Materiais).

Intensidade Energética

Consumo de materiais por peso ou volume

5.2 Gestão de Recursos Responsável- Materiais

Formas de Gestão

Energia (Tema Material)

302-1

103-1

Explicação do tema material e dos
seus limites

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

103-2

Abordagem de gestão e as suas
componentes

A Mundotêxtil promove iniciativas e tem implementadas medidas relacionadas com o aspeto material em análise e reporta-as neste Relatório

103-3

Evolução da forma de gestão

A Mundotêxtil realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto e reporta-os neste Relatório

Consumo de Energia dentro da organização

Relatório de Sustentabilidade 2021

Intensidade energética

Ver tabela abaixo.

Ano

IE (kgep/euro)

IE anual (kgep)

IE anual (tep)

IE anual (GJ)

2021

0,426

5 384 571,6

5 384,6

165 146,7

2020

0,423

4 370 727,1

4 370,7

132 568,6

2019

0,525

4 724 065,0

4 724,1

145 083,1

Ver tabelas abaixo. (consumo de energia geral / consumos totais de
energia por fonte/tipo)
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Divulgações

Emissões

Localização/Omissão

Formas de Gestão

Água e Efluentes (Tema Material)

303-1

103-1

103-2

103-3

Explicação do tema material
e dos seus limites

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

Abordagem de gestão e as
suas componentes

A Mundotêxtil promove iniciativas e tem implementadas medidas relacionadas
com o aspeto material em análise e reporta-as neste Relatório (5.2 Gestão de
Recursos Responsável- Água).

Evolução da forma de gestão

Interações com a água como um
recurso compartilhado

Consumo Total
de Energia

GEE

Intensidade
Carbónica

JET'S

tep

Kg CO2e

Kg CO2e/tep

Máquinas de Secar

2021

5 384,6

13 432,5316

2 495

2020

2 494,6

10 880,2748

2 489,4

2019

4 724,1

11 799,7791

2 497,8

Ano

A Mundotêxtil realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este
aspeto e reporta-os neste Relatório (5.2 Gestão de Recursos Responsável- Água).

Gases incluídos na
monitorização

Fontes de Emissão

O2

Engomadeiras

CO2
COV's

Râmolas

CO

Tumblers

Nox

Chaminés coletoras das
Caldeiras

SO2
H2S
PTS

5.2 Gestão de Recursos Responsável- Água

303-2

Gestão dos impactos relacionados com
5.2 Gestão de Recursos Responsável- Água
a descarga de efluentes

303-3

Captação de água

COVe PTS

Na tabela seguinte apresentam-se, para as várias fontes de energia, o
Poder Calorífico Inferior em GJ/unidade, o coeficiente de redução a tonelada equivalente de petróleo e fatores de emissão, considerado nos
cálculos apresentados.

5.2 Gestão de Recursos Responsável- Água

Outros

Formas de Gestão

Emissões (Tema Material)

305-1

Unidades

GJ/ Unidade

tep/ Unidade

FE

kWh

0,0036

0,000215

0,470 kg CO2e/KWh

Gás Natural

t

45,1

1,077

2683,7 kg CO2e/KWh

Vapor

t

2,4047

0,0638

2724,4 kg CO2e/KWh

Água Quente

t

0,17

0,0044

2724,4 kg CO2e/KWh

Ver tabela abaixo.

Gás Propano

t

47,3

1,13

2637,7kg CO2e/KWh

Foram incluídos no cálculo do GEE todos os gases de emissões diretas (âmbito 1) que na sua maioria são gases de queima de gás natural: O2, CO2, CO,
NOx, COVT.
Para mais informações sobre o cálculo de emissões, consulte o Relatório de
Controlo e Progresso Anual do Acordo de Racionalização dos Consumos de
Energia 2020.

Gás Butano

t

47,3

1,13

2637,7 kg CO2e/KWh

Gasóleo

t

47,3

1,034

3098,2 kg CO2e/KWh

Gasolina

t

45

1,075

2897,3 kg CO2e/KWh

103-1

Explicação do tema material
e dos seus limites

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

103-2

Abordagem de gestão e as
suas componentes

A Mundotêxtil promove iniciativas e tem implementadas medidas relacionadas
com o aspeto material em análise e reporta-as neste Relatório (5.3 Emissões).

103-3

Evolução da forma de gestão

A Mundotêxtil realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a
este aspeto e reporta-os neste Relatório (5.3 Emissões).

Emissões diretas de GEE (Âmbito 1)

Energia Elétrica

305-2

Emissões indiretas de GEE (Âmbito 2)

Foram incluídos no cálculo do GEE todos os gases de emissões indiretas
(âmbito 2).

Resíduos

305-4

Intensidade Carbónica

Ver tabela abaixo.

306-1

Geração de resíduos e impactos significativos
relacionados com resíduos

5.2 Gestão de Recursos Responsável- Resíduos

305-5

Redução das emissões GEE

5.3 Emissões
306-2

Gestão de impactos significativos associados a
resíduos

5.2 Gestão de Recursos Responsável- Resíduos

306-3

Resíduos Gerados

5.2 Gestão de Recursos Responsável- Resíduos. Ver tabela abaixo.

Emissões

Âmbito 1:
Emissões diretas

Emissões

Unidades

2019 GEE ton. CO2e

2020 GEE ton. CO2e

2021 GEE ton. CO2e

m3(n)

4 120,7135

3 693,9691

4 882,7125

t

0,2325

0,5276

1,2250

Total de resíduos gerados (ton.)

Gasolina

litros

0,4692

0,4055

4,400

Resíduos Não Perigosos (ton.)

Gasóleo

litros

67,3817

55,1771

65,6908

4 188,7969

3 750,0793

KWh

4 116,5227

Vapor

t

Água Quente

t

2019

2020

2021

793,72

575,88

765,62

Destinados a Valorização

686,84

428,69

613,45

4 954,0283

Destinados a Eliminação

97,60

145,42

150,38

3 961,7127

4 744,0799

Resíduos Perigosos (ton.)

2 218,2530

1 899,9749

2 045,4972

Destinados a Valorização

8,57

1,75

1,03

1 276,2065

1 268,5079

1 688,9262

Destinados a Eliminação

0,7065

0,00813

0,755

TOTAL Âmbito 2

7 610,9822

7 130,1955

8 478,5033

Taxa de valorização

86,75%

77,62%

80,26%

TOTAL

11 799,7791

10 880,2748

13 432,5316

Gás Natural
Gás (Butano + Propano)

TOTAL Âmbito 1

Âmbito 2:
Emissões
indiretas

Energia Elétrica
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401-3

Conformidade Ambiental
307-1

Não conformidade com leis e regulamentos
ambientais

2020

Formas de Gestão

103-1

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

103-2

Abordagem de gestão e as suas
componentes

A Mundotêxtil promove iniciativas e tem implementadas medidas relacionadas com o aspeto material em análise e reporta-as neste Relatório
(5.1 Economia Circular).

Evolução da forma de gestão

A Mundotêxtil realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto e reporta-os neste Relatório (5.1 Economia Circular).

Divulgações

Localização/Omissão

M

F

307

235

314

268

Total de colaboradores que usufruíram da licença parental (n.)

9

3

7

8

Total de colaboradores que regressaram ao trabalho após conclusão
da licença parental (n.)

8

3

7

7

Total de colaboradores que retornaram ao trabalho após conclusão da
licença parental e que continuam na Empresa após 12 meses de terem
retornado (n.)

8

3

14

1

Taxa de retorno (%)

89%

100%

100%

100%

Taxa de retenção (%)

100%

100%

93%

100%

Localização/Omissão

Saúde e Segurança Ocupacional (Tema Material)
Ver tabela abaixo.

M

2020
F

M

Formas de Gestão

Novas contratações e rotatividade de empregados

2019

2021
F

M

F

Total de colaboradores
Faixa
etária

F

Divulgações

Emprego

< 30 anos

63

21

47

19

55

36

30-50 anos

150

153

140

138

127

138

> 50 anos

103

63

120

78

132

94

< 30 anos

2

3

1

3

10

22

30-50 anos

2

1

0

3

8

19

> 50 anos

0

0

1

0

1

3

< 30 anos

3%

14%

2%

16%

18%

61%

30-50 anos

1%

1%

0%

2%

6%

14%

> 50 anos

0%

0%

1%

0%

1%

3%

< 30 anos

14

3

4

0

3

5

30-50 anos

3

4

2

3

7

4

> 50 anos

22

7

5

6

4

1

< 30 anos

1,4%

0,5%

0,4%

0,3%

1,1%

2,2%

30-50 anos

0,5%

0,5%

0,2%

0,5%

1,3%

2,0%

> 50 anos

2,0%

0,6%

0,5%

0,5%

0,4%

0,3%

103-1

Explicação do tema material e dos
seus limites

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

103-2

Abordagem de gestão e as suas
componentes

A Mundotêxtil promove iniciativas e tem implementadas medidas
relacionadas com o aspeto material em análise e reporta-as neste
Relatório (6.3 Saúde e Segurança).

103-3

Evolução da forma de gestão

A Mundotêxtil realiza a medição e monitorização dos indicadores
associados a este aspeto e reporta-os neste Relatório (6.3 Saúde e
Segurança).

Sistema de gestão de saúde e segurança
ocupacional

A Mundotêxtil não tem implementado nenhum sistema de gestão de
saúde e segurança ocupacional, no entanto garante a implementação
de todas as medidas e procedimentos que garantam a saúde e
segurança dos colaboradores no desenvolvimento do seu trabalho.

403-2

Identificação de perigos, avaliação de riscos
e investigação de incidentes

Para a Gestão de Incidentes a Mundotêxtil tem uma metodologia que
define os procedimentos a adotar no caso de ocorrência de incidentes e
respetiva investigação e análise de causas.
Está definida uma metodologia com critérios para a identificação de
perigos, avaliação dos riscos e implementação de medidas de controlo,
aplicável a todas as atividades desenvolvidas pela Mundotêxtil.
Este processo é efetuado em colaboração com o Técnico de Higiene
e Segurança do Trabalho da Mundotêxtil e da Quercia (empresa
prestadora de serviços de Medicina Ocupacional e HSST) e revisto
anualmente tendo em conta, aspetos da própria atividade desenvolvida,
equipamentos utilizados, a análise do histórico dos indicadores da
sinistralidade e dados de auditorias.
Os riscos são avaliados consoante a probabilidade de ocorrência e
a gravidade esperada, é atribuído um determinado Nível de risco e
prioridade de intervenção.

403-3

Serviços de saúde no trabalho

6.3 Saúde e Segurança

403-4

Participação, consulta e comunicação aos
colaboradores de aspetos relacionados com
a saúde e segurança no trabalho

6.3 Saúde e Segurança

403-1

Faixa
etária

Novas contratações

Faixa
etária

Taxa de novas contratações

Saída de colaboradores
Faixa
etária

2021

M
Total de colaboradores com direito a licença parental (n.)

Explicação do tema material e dos
seus limites

GRI 400- Divulgações Sociais

401-1

Ver tabela abaixo.

No decurso de 2021, a Mundotêxtil não foi objeto de qualquer sanção
em matéria ambiental.

Economia Circular

103-3

Licença maternidade/paternidade

Faixa
etária

Taxa de rotatividade
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403-5

Formação de colaboradores em saúde e
segurança no trabalho

6.3 Saúde e Segurança

403-6

Promoção da saúde do colaborador

6.3 Saúde e Segurança

403-7

Os principais riscos aos quais os colaboradores da Mundotêxtil estão
Prevenção e mitigação de impactos na saúde expostos estão relacionados com o manuseio de produtos químicos, que
e segurança no trabalho diretamente relacio- é realizado principalmente de forma automática. No entanto, de modo
nados por relações comerciais
a garantir a segurança dos colaboradores, aqueles que manuseiam os
produtos químicos têm EPI e formação adequados e as MSDS.

403-9

Acidentes de trabalho

6.2 Formação
Em 2021, o número total de horas de formação foi de 2528,5, perfazendo
4,34h por colaborador.

Ver tabela abaixo.
Como forma de prevenir a ocorrência de acidentes a Mundotêxtil faz
anualmente uma análise do histórico de acidentes, as suas causas e
as principais atividades onde ocorrem. Em 2021 concluiu-se que os
principais tipos de acidentes de trabalho deveram-se a sobre esforços/
posturas inadequadas/movimentos repetitivos (13) e a cortes ou golpes
por objetos ou ferramentas (6).
Por forma a eliminar estes perigos e mitigar riscos foi desenvolvida e
planeada uma ação de formação e sensibilização sobre os acidentes de
trabalho, contemplando a sua maior incidência por faixa etária, género,
tipos de lesão, entre outros e um especial destaque na apresentação
das medidas de prevenção em relação às tarefas onde ocorrem mais
acidentes de trabalho.

2020

Média de horas de capacitação por empregado
Número total de horas de formação dada
a todos os colaboradores
Número total de colaboradores

404-1

Média de horas de formação por ano por
colaborador

Acidentes de trabalho graves (excluindo mortes)

0

0

Acidentes de trabalho

18

31

781 848

971 443

Horas trabalhadas

0

0

Acidentes de trabalho graves (excluindo mortes)

0

0

4,60

6,38

200 000

200 000

Acidentes de trabalho
Valor de horas trabalhadas que serviram de base ao cálculo dos rácios
apresentados

404-2

Educação e Formação (Tema Material)
Formas de Gestão

913

Quadros médios e chefias diretas

705

Restantes trabalhadores

Explicação do tema material e dos
seus limites

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

103-2

Abordagem de gestão e as suas
componentes

A Mundotêxtil promove iniciativas e tem implementadas medidas
relacionadas com o aspeto material em análise e reporta-as neste
Relatório (6.2 Formação).

103-3

Evolução da forma de gestão

A Mundotêxtil realiza a medição e monitorização dos indicadores
associados a este aspeto e reporta-os neste Relatório (6.2 Formação).

2 528

Número total de colaboradores por categoria

41

Quadros e técnicos superiores

87

Quadros médios e chefias diretas

454

Restantes trabalhadores

582

4,34

1 592
5,94
268

Programas de para o aperfeiçoamento de
competências dos colaboradores e de assistência para transição de carreira

Número total de horas de formação dada aos
colaboradores do sexo masculino

936

Número total de colaboradores do género masculino

314

2,98

6.2 Formação

Não-discriminação (Tema Material)

Localização/Omissão

Relatório de Sustentabilidade 2021

Quadros e técnicos superiores

Média de horas de capacitação por homens

Formas de Gestão

Mortes resultantes de acidentes de trabalho

103-1

910

Número total de colaboradores do género feminino

Rácio para colaboradores

Divulgações

Número total de horas de formação dada a cada
categoria profissional a todos os colaboradores

Número total de horas de formação dada aos
colaboradores do sexo feminino
0

582

Média de horas de capacitação por mulheres

Número absoluto de colaboradores
0

4,34

Média de horas de capacitação por categoria profissional

2021

Mortes resultantes de acidentes de trabalho

2 528

406-1

104

103-1

Explicação do tema material e dos
seus limites

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

103-2

Abordagem de gestão e as suas
componentes

A Mundotêxtil promove iniciativas e tem implementadas medidas
relacionadas com o aspeto material em análise e reporta-as neste
Relatório (6.1 Colaboradores e presente tabela).

103-3

Evolução da forma de gestão

A Mundotêxtil realiza a medição e monitorização dos indicadores
associados a este aspeto e reporta-os neste Relatório (presente tabela).

Número total de casos de discriminação e
medidas corretivas tomadas

Mundotêxtil - Indústrias Têxteis, S.A.

Em 2021, não foram identificados quaisquer casos de discriminação
através dos mecanismos concebidos para o efeito (endereço de
e-mail criado para o reporte de situações de não-conformidade com o
estabelecido no Código de Ética).
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8.1 Tabela GRI
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Garantia Limitada de Fiabilidade

Formas de Gestão

Direitos Humanos (Tema Material)

412-1

103-1

Explicação do tema material e dos
seus limites

4.1 Envolvimento de Stakeholders e Materialidade

103-2

Abordagem de gestão e as suas
componentes

A Mundotêxtil promove iniciativas e tem implementadas medidas
relacionadas com o aspeto material em análise e reporta-as neste
Relatório (6.4 Direitos Humanos).

103-3

Evolução da forma de gestão

A Mundotêxtil realiza a medição e monitorização dos indicadores
associados a este aspeto e reporta-os neste Relatório (6.4 Direitos
Humanos).

Operações submetidas a avaliações de direitos
humanos ou de impacto nos direitos humanos

6.4 Direitos Humanos

Comunidades Locais

203-1

Operações com programas implementados de
envolvimento com a comunidade local, avaliação de impactos e desenvolvimento local

8.2 Relatório Independente de Garantia Limitada de Fiabilidade

Relatório Independente de Garantia de Fiabilidade
Exmo. Conselho de Administração

7. Apoio à Comunidade

Introdução
Fomos contratados pela Administração da Mundotêxtil - Indústrias Têxteis, S.A. (Mundotêxtil)
(“Mundotêxtil” ou “Empresa”) para a realização de um trabalho de garantia limitada de fiabilidade
sobre os indicadores identificados abaixo na secção “Responsabilidades do auditor”, que integram a
informação de sustentabilidade, incluída no Relatório de Sustentabilidade 2021 (“Relatório”), relativo
ao ano findo em 31 de dezembro de 2021, preparado pela empresa para efeitos de divulgação do seu
desempenho anual em matéria de sustentabilidade.
Responsabilidades do Conselho de Administração
É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação dos indicadores identificados
abaixo na secção “Responsabilidades do auditor”, incluídos no Relatório de Sustentabilidade 2021, de
acordo com as diretrizes para reporte de Sustentabilidade “Global Reporting Initiative”, versão GRI
Standards, para a opção “De acordo – Essencial” e com as instruções e critérios divulgados no
Relatório de Sustentabilidade 2021, bem como a manutenção de um sistema de controlo interno
apropriado, que permita uma adequada preparação da informação mencionada.
Responsabilidades do auditor
A nossa responsabilidade consiste em emitir um relatório de garantia de fiabilidade, profissional e
independente, baseado nos procedimentos realizados e especificados no parágrafo abaixo.
O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional sobre Trabalhos de Garantia de
Fiabilidade que Não Sejam Auditorias ou Revisões de Informação Financeira Histórica, (ISAE) 3000
(Revista), emitida pelo International Auditing and Assurance Standards Board da International
Federation of Accountants e cumprimos as demais normas e orientações técnicas da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas (OROC), as quais exigem que o nosso trabalho seja planeado e
executado com o objetivo de obter garantia limitada de fiabilidade sobre se os indicadores GRI
Standards, incluídos no Relatório de Sustentabilidade 2021, estão isentos de distorções
materialmente relevantes.
O nosso trabalho de garantia de fiabilidade limitada consistiu ainda na realização de procedimentos
com o objetivo de obter um grau de segurança limitado sobre se a Empresa aplicou, na informação
de sustentabilidade incluída no Relatório de Sustentabilidade 2021, as diretrizes GRI Standards, para
a opção “De acordo – Essencial”.
Para tanto o referido trabalho consistiu em:
(i)
(ii)

Indagar a gestão e principais responsáveis das áreas em análise para compreender o modo
como está estruturado o sistema de informação e a sensibilidade dos intervenientes às
matérias incluídas no relato;
Identificar a existência de processos de gestão internos conducentes à implementação de
políticas económicas, ambientais e de responsabilidade social;

PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
Sede: Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 3º, 1069-316 Lisboa, Portugal
Receção: Palácio Sottomayor, Avenida Fontes Pereira de Melo, nº16, 1050-121 Lisboa, Portugal
Tel +351 213 599 000, Fax +351 213 599 999, www.pwc. pt
Matriculada na CRC sob o NUPC 506 628 752, Capital Social Euros 314.000
Inscrita na lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas sob o nº 183 e na CMVM sob o nº 20161485
PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. pertence à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited,
cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.
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(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

8.2 Relatório Independente de Garantia Limitada de Fiabilidade

Restrições de uso

Verificar, numa base de amostragem, a eficácia dos sistemas e processos de recolha,
agregação, validação e relato que suportam a informação de desempenho supracitada, através
de cálculos e validação de dados reportados;
Confirmar a observância de determinadas unidades operacionais às instruções de recolha,
agregação, validação e relato de informação de desempenho;
Executar, numa base de amostragem, alguns procedimentos de consubstanciação da
informação, através de obtenção de evidência sobre informação reportada;
Comparar os dados financeiros e económicos incluídos na informação de sustentabilidade com
os auditados pelo auditor financeiro externo, no âmbito da revisão legal das demonstrações
financeiras da Empresa do exercício findo em 31 de dezembro de 2021;
Analisar o processo de definição da materialidade dos temas de sustentabilidade, com base no
princípio da materialidade previsto nas diretrizes GRI Standards, de acordo com a metodologia
descrita pela Empresa no Relatório;
Verificar que a informação de sustentabilidade incluída no Relatório cumpre com os requisitos
das diretrizes da GRI Standards, na opção “De acordo – Essencial”.

Este relatório é emitido unicamente para informação e uso do Conselho de Administração da
Empresa, para efeitos de divulgação do desempenho anual em matéria de sustentabilidade no
Relatório de Sustentabilidade 2021 pelo que não deverá ser utilizado para quaisquer outras
finalidades. Não assumiremos quaisquer responsabilidades perante terceiros, para além da Empresa,
pelo nosso trabalho e pelas conclusões expressas neste relatório, o qual será anexado ao Relatório
de Sustentabilidade 2021 da Empresa.
14 de setembro de 2022
PricewaterhouseCoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
representada por:

Os procedimentos efetuados foram mais limitados do que seriam num trabalho de garantia razoável
de fiabilidade, por conseguinte, foi obtida menos segurança do que num trabalho de garantia razoável
de fiabilidade.
António Brochado Correia, R.O.C. nº1076
Registado na CMVM com o nº20160688

Entendemos que os procedimentos efetuados proporcionam uma base aceitável para a expressão da
nossa conclusão.
Qualidade e independência
Aplicamos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 (ISQC1) e, consequentemente,
mantemos um sistema de controlo de qualidade abrangente que inclui políticas e procedimentos
documentados sobre o cumprimento de requisitos éticos, normas profissionais e requisitos legais e
regulamentares aplicáveis.
Cumprimos com os requisitos de independência e ética do código de ética (incluindo as Normas
Internacionais de Independência) emitido pelo International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA) e do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC).
Conclusão sobre o trabalho de garantia limitada de fiabilidade
Com base no trabalho efetuado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que os
indicadores identificados acima na secção “Responsabilidades do auditor”, incluídos no Relatório de
Sustentabilidade 2021, relativo ao ano findo em 31 de dezembro de 2021, não tenham sido
preparados, em todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo com os requisitos das
diretrizes GRI (GRI Standards) e com as instruções e critérios divulgados no mesmo e que a
Mundotêxtil não tenha aplicado, na informação de sustentabilidade incluída no mesmo Relatório de
Sustentabilidade 2021, as diretrizes GRI Standards, para a opção “De acordo – Essencial”.
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