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1 Parte De Nós

É TEMPO DE
VOLTAR
Com o início do Verão, é tempo de voltar
à praia, ao sol e entrar em contacto com
a natureza que nos preenche os olhos e a
alma. É tempo de voltar aos mergulhos no
mar e dizer adeus ao cansaço e ao stress.
Para esta coleção de toalhas de praia, a
Mundotêxtil utilizou uma palete de cores
delicadas e desenhos geométricos.

Em cada uma delas, quisemos reforçar a
ideia de uma vida livre e natural porque é
tempo de voltar à felicidade, ao azul do
mar, à praia e ao sol.
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3 Parte De Nós

FAZ PARTE
DE NÓS

MÃE ...PARA
SEMPRE

Na Mundotêxtil, acreditamos que a responsabilidade social começa em cada um
de nós, na nossa vida pessoal, profissional,
na nossa família. Este foi o princípio orientador para a implementação do programa
FAZ#PARTEDENÓS em que a participação e envolvimento do maior número de
colaboradores é decisiva para o sucesso
do programa.

No primeiro domingo de Maio, celebra-se
o dia de todas as mães.
A Mundotêxtil não deixou passar esta data
em branco e homenageou todas as mães.

Tal como o nome indica, trata-se de uma
marca que representa a ligação da Mundotêxtil com cada um dos seus colaboradores, com as suas famílias, com a sociedade
em geral e que engloba um conjunto de 3
pilares.

Programas que apoiam e incentivam o
desenvolvimento dos filhos dos colaboradores e
jovens estudantes
Ações de Sensibilização

“…
Mãe não tem limite,
é tempo sem hora,
luz que não apaga
quando sopra o vento
e chuva desaba,
veludo escondido
na pele enrugada,
água pura, ar puro,
puro pensamento.
…”
Carlos Drummond de Andrade in Para Sempre

Programa de voluntariado corporativo

Para assinalar momentos especiais
e dias comemorativos
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ENGº
JOÃO OLIVEIRA

“Não nos basta cumprir os
parâmetros legais, é preciso ir
muito mais além”
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Fomos conversar com João Oliveira, responsável pelo Departamento de Manutenção da Mundotêxtil, responsabilidade que
partilha com outro colega.
Nasceu há 29 anos em Guimarães, mas só
porque Vizela não tem hospital, porque é
em Vizela que foi criado, vive e trabalha.
Quem conhece o João, sabe que é amigo,
gosta de ajudar e agradar o próximo (diz
mesmo que o faz para satisfazer a sua
própria necessidade e não a dos outros),
mas acima de tudo é muito exigente com
ele próprio e com quem o rodeia. Vive intensamente o trabalho, mas para além do
trabalho há também tempo livre para se
dedicar aos amigos e família. Foi jogador
federado de andebol até entrar na Universidade do Minho, em Braga, ou seja, até
que a distância tornou impossível conciliar
os estudos com o desporto, por isso agora,
um dos seus passatempos é assistir a provas desportivas.
Tirou o mestrado em Engenharia Biológica
com especialização em tecnologias ambientais, mas não se quis ficar por aí, e já
depois de estar a trabalhar na Mundotêxtil, fez uma pós-graduação em Engenharia
e Gestão Industrial. Diz que o seu objetivo
sempre foi trabalhar com o Ambiente, não
só porque sempre foi aquilo de que mais
gostava, mas porque no meio industrial
onde vive, seria com toda a certeza, uma
aposta ganha.
Quanto ao seu percurso profissional
resume: “Exclusivamente Mundotêxtil!” e
é onde quer continuar a evoluir profissionalmente. Um dos seus objetivos a longo
prazo é conhecer mais e melhor o processo produtivo e a sua dinâmica, afinal, por
alguma razão fez uma pós-graduação em
gestão industrial.
Aquando da dissertação da sua tese de

“A Mundotêxtil
tem um processo
de desinfenção
por ozono.”

mestrado, fez um estágio de 6 meses na
Mundotêxtil, passados uns meses, em
2015, estava a assinar contrato de trabalho
com a empresa. Entrou para a cogeração,
na altura como responsável pela monitorização da central de cogeração em paralelo
com a ETAR. Foi começando a abraçar
algumas tarefas da manutenção, como a
preparação de planos de manutenção preventiva, começou também a fazer análise
de custos, e quando houve a necessidade
de reformular o departamento, passou a
chefiar o departamento de manutenção
com outro colega.
Apesar da ronda diária pela fábrica que
começa na nave industrial (produção) e
acaba na ETAR, todos os dias são diferentes porque as solicitações e as exigências
do cargo que ocupa são muitas.
Quando questionado sobre o projeto em
que gostou mais de participar até hoje,
diz-nos que não consegue eleger só um.
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São dois os que ainda hoje, embora tenha
atingido o objetivo que lhe foi proposto –
torná-los economicamente sustentáveis,
lhe continuam a dar luta diária: a Central
de Cogeração e a ETAR.
Integrar a cogeração, de forma eficiente,
no processo produtivo da Mundotêxtil deu
“luta”, mas os resultados estão à vista de
todos. João Oliveira afirma com orgulho que neste momento, a Mundotêxtil
consegue satisfazer entre 40% a 50% das
suas necessidades térmicas. Mas, esta não
é a única poupança que destaca, quando
comparadas com as unidades alimentadas
a gás, combustíveis derivados de petróleo
ou carvão, as unidades de cogeração reduzem as emissões de CO2 para a atmosfera
em 14 %, 24 % e 28 %, respetivamente, ou
seja, ambientalmente os ganhos também
são enormes.
Relativamente à ETAR, João Oliveira,
fala-nos da exigência do projeto. Quando
chegou à Mundotêxtil, já existia a ETAR
e sublinha o mérito da empresa em fazer
um investimento desta natureza e de ser
das poucas com licença para a descarga
em meio hídrico.A monitorização deste
processo é feita pela Mundotêxtil, com um
controlo interno diário. Para além desse
controlo, são obrigados por lei a fazer
monitorização mensal à descarga e também monitorizações mensais a montante
e a jusante do ponto de descarga para
garantir que o impacto da descarga é nulo.
Afirma que já aconteceu ser a descarga de
efluente da Mundotêxtil a alimentar o rio
por estar tão seco.
Sendo a Indústria Têxtil conhecida como
uma das mais poluentes, e estando a Mundotêxtil muito próxima do centro de uma
cidade, João Oliveira gostava que fosse
entendido por todos o trabalho e desa-

fio gigante que têm em mãos e que não
se resume ao cumprimento das normas
impostas pela legislação portuguesa, mas
também às impostas pelos clientes ou até
pela própria Mundotêxtil. Afirma que todo
este trabalho “é obra”, mas o resultado é
sem dúvida incrível, com o cumprimento dos parâmetros legais de ruído, de
emissões gasosas e descargas de efluente
tratado, tornando o impacto da Mundotêxtil muito reduzido.
No fim da nossa conversa, perguntamos
ao João Oliveira que conselho daria a um
colega que viesse trabalhar com ele. Ri-se
e na brincadeira diz “No ritmo a que trabalhamos na manutenção, diria para deixar a
namorada”. É TwentyfourSeven (24 horas
por dia, sete dias por semana).
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MOÇAMBIQUE
TERRA DE DAR
E RECEBER
“...procura de matérias-primas
obtidas através de processos
social e ambientalmente mais
sustentáveis”
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José Pinheiro (chairman da Mundotêxtil),
assim que chegou da sua última visita de
trabalho a Moçambique e à MCM, falou-nos um pouco sobre este projeto, sobre
as motivações que levaram a Mundotêxtil
a avançar para Moçambique e o que se
tem feito quer em termos de negócio, quer
em termos de responsabilidade social e
ambiental.
A MCM - Mozambique Cotton Manufactures, nasceu da vontade da Mundotêxtil e
de outra empresa portuguesa – a Crispim
Abreu (empresa de sportswear) - de controlar toda a cadeia de valor e por isso, a
MCM, foi criada sob o lema “DO CAMPO
ÀS PRATELEIRAS INTERNACIONAIS “.
Na génese da decisão de investimento em
Moçambique estava, numa primeira fase,
o controlo e produção da matéria-prima.
O algodão, sendo a matéria-prima por

excelência para os atoalhados de felpo, representa uma parte muito importante dos
custos totais. A deslocalização das fiações,
ao longo das últimas décadas, para a Ásia
originaram uma excessiva dependência e
exposição a dumping nos preços.
Hoje, passados 10 anos, já foram vários
os investimentos feitos na atualização do
parque de máquinas, na adequação de
layouts, nas melhorias de eficiência energética e de produtividade, na qualificação
dos recursos humanos – a MCM emprega
310 pessoas em regime fixo e laboração
contínua de 24 horas, sendo que o investimento mais significativo dos últimos dois
anos foi a conclusão da linha de produção
openend. Só com estes investimentos
intensivos, permitiram à MCM diversificar
o seu negócio:
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Na agroindústria, a MCM é a única
fábrica de descoraçoamento nas
províncias de Gaza e Inhambane, com
plantação de algodão e fábrica de processamento de algodão. A fábrica tem
uma área coberta de cerca de 6 800
m2 e uma capacidade de processamento de 4,4 tons de fibra de algodão por
hora.
Na Indústria Têxtil, a MCM, opera em
Marracuene, Província de Maputo,
numa área coberta de cerca de 32 mil
m2, com fiação openend e convencional de 25 mil fusos para uma produção
de cerca de 450 / 500 tons por mês.
E é com a mesma vontade de fazer negócios em Moçambique que a Mundotêxtil
olha em seu redor e vê a oportunidade de
diminuir a sua pegada ecológica. Este é um
dos pilares fundamentais da estratégia de
sustentabilidade da Mundotêxtil é a procura de matérias primas obtidas através de
processos social e ambientalmente mais
sustentáveis.
A globalização das cadeias de abastecimento faz com que todos os componentes
usados para produzir uma toalha provenham de vários cantos do mundo. Esta
globalização cria uma pegada ecológica e
social enorme e, por essa razão, é obrigatório que exista mais transparência ao
longo da cadeia de valor.
As preocupações em torno de todo o
processo produtivo (desde o cultivo do
algodão até à colocação do produto na
prateleira dos nossos clientes) deixaram
de ser exclusivamente das Empresas para
serem uma exigência dos consumidores
finais.
A MCM, como parte essencial dessa estra-

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

Foram disponibilizadas, diariamente, várias
mensagens de alerta relativamente à proteção do meio ambiente, acompanhadas
de dicas e informações genéricas sobre
formas de poupança de energia e água e
diminuição de emissões de CO2.
E porque nas mãos dos mais novos está
a continuidade das boas práticas, organizamos um concurso de desenho para os
filhos dos colaboradores com idade até
aos 12 anos. Pedia-se que manifestassem
a sua preocupação com a preservação do
nosso planeta, através da elaboração de
um desenho subordinado ao tema “Vamos
Salvar o Planeta Terra”.
Quisemos ir mais longe e abrimos as
nossas portas à comunidade em geral,
às escolas, às universidades e a todos os
curiosos por estas questões do ambiente.
Assim, nos dias 15, 17, 22, 24 e 29 de junho,
as pessoas inscritas puderam observar
in loco o funcionamento da nossa ETAR,
conhecer as boas práticas que levamos
a cabo e o controlo interno que é feito
diariamente para garantir que a água é
devolvida à natureza com impacto nulo.

Semana de
Ambiente
Aproveitando a celebração do Dia Mundial
do Ambiente no dia 05 de junho, a Mundotêxtil promoveu uma campanha ambiental
dentro e fora de portas.
Esta campanha teve como objetivo,
sensibilizar todos os colaboradores para a
proteção do meio ambiente, com especial
relevância para os temas da Energia, Emissões Atmosféricas e Água.
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Santiago | 3 anos | Mãe Margarida
10 Parte Da Nossa Natureza
Dinis e Gustavo | 11 e 6 anos | Mãe Vânia
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Tiago | 6 anos | Pai Davide
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MUNDOTÊXTIL
NO BOM
CAMINHO
....porque o
caminho se faz
caminhando

Nos últimos anos, as principais marcas e
operadores Mundiais anunciaram metas
ambiciosas na venda de produtos produzidos de forma sustentável, utilizando
matérias-primas biológicas, apostando na
rastreabilidade, e sobretudo nas certificações de produto. Dotada de meios de produção de última geração, a Mundotêxtil
é hoje uma referência mundial no design,
inovação e qualidade por se adaptar cada
vez mais às novas tendências do mercado.
De modo a acompanhar esta tendência,
temos vindo a afirmar a nossa aposta em
produtos sustentáveis com a obtenção
recente das Certificações:

GRS “Global Recycled Standard” e RCS
“Recycled Claim Standard”, para artigos
em felpo com materiais reciclados.
OCS “Organic Content Standard”, em
linha com a certificação GOTS que já detemos desde 2015, para artigos em felpo
com materiais orgânicos.
Desta forma, alargamos a nossa oferta
de produtos sustentáveis aos seguintes
rótulos de certificação:
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E é com bastante orgulho que estamos
também a contribuir para o Desafio
2025 #recycledpolyester lançado pela
@TextileExchange e @UNFCCC, uma
iniciativa conjunta para estimular ainda mais uma mudança no mercado em
direção à absorção de poliéster reciclado
(rPET) e à redução associada de gases de

efeito estufa (GEE).
O ambicioso desafio passa pela Indústria
têxtil unir-se, para em conjunto, substituir
o uso de poliéster virgem por poliéster
reciclado de 14% para 45% até 2025.
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Mundotêxtil - Indústrias Têxteis
Rua da Saudade 280 - 400
4815-413 Vizela
Portugal
T: (+351) 253 489 420
mundotextil.pt
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