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FESTA DE VERÃO
MUNDOTÊXTIL
Jogos tradicionais; sorteio e entrega de
prémios; música; animação e o grande Toy.
Foi assim a Festa de Verão da Mundotêxtil,
que pretendeu ser, acima de tudo, um ponto
de encontro e de convívio entre colegas e
amigos de trabalho.
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No passado dia 17 de julho, as portas da
Casa do Park em Vizela abriram-se aos colaboradores da Mundotêxtil que quiseram
celebrar mais um ano de trabalho, num
ambiente descontraído e onde não faltou
animação. Depois de 2 anos atípicos, em
que a família Mundotêxtil não se pôde juntar, “quisemos muito preparar uma festa
que nos trouxesse alegria e que ficasse na
memória de todos”, admitiram as responsáveis pela organização do evento.
Nem o calor que se fez sentir ao longo
de todo o dia fez esmorecer a vontade
de participar em todas as atividades que
foram preparadas e pensadas para todos.
As equipas foram formadas de forma aleatória e, por isso, juntaram pessoas que no
seu dia a dia de trabalho não se cruzam.
Aqui, tiveram de trabalhar as relações
interpessoais e, em conjunto, alcançarem
o sucesso onde o mais importante foi o
trabalho em equipa. Os jogos foram desenhados com base nos jogos tradicionais
– os matraquilhos; o tiro ao alvo e tiro aos
patos; o sabichão onde vários quebra-cabeças puseram os participantes a pensar
em conjunto; argolas; pesca, entre outros.
Animação não faltou, mas no fim só houve
uma equipa vencedora, a número 14.
Também houve lugar para o sorteio de um
vale de compras no valor de 500€, prémio
muito cobiçado que por ironia do destino
saiu ao Sr. José Manuel Faria, que prontamente se tinha oferecido para tirar um
número do saco. É caso para dizer que não
deixa a sorte em mãos alheias.
E este momento foi o mote para o Sr. José
Pinheiro falar da importância do esforço
e dedicação de cada um dos presentes
no futuro da empresa - que só quando se
quer muito, exatamente como o sr. José
Manuel Faria, é que se conseguem atingir

os objetivos. Disse ainda que a Mundotêxtil quer crescer mais e melhor, mas para
isso, todos os que ali estavam, tinham de
fazer uso das lições aprendidas ao longo
dos anos. Que só com sabedoria e colaboração de todos conseguiremos vencer os
desafios e obstáculos que existirão. Houve
tempo também para umas palavras de
agradecimento pela participação de todos
naquela festa que tinha um sabor especial,
pois agora apercebíamo-nos da importância de estarmos todos juntos.
O momento alto do dia, foi quando o grande Toy “saltou” para o palco e juntou todos
os colaboradores, dos mais novos aos mais
velhos, nos melhores passos de dança.
Toy foi recebido calorosamente e sempre
muito aplaudido e acarinhado pelo público
Mundotêxtil, aliás facilmente se percebe
a emoção deste momento pelo número
de partilhas nas redes sociais. A animação
esteve ao rubro, mas no fim do dia, aquilo
que se ouvia é que esta tinha sido uma
grande oportunidade para ver, e nalguns
casos conhecer, os rostos daqueles que
diariamente dão vida às várias atividades e
projetos Mundotêxtil.
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HEIMTEXTIL
SUMMER
SPECIAL
Depois do vazio de dois anos sem Heimtextil em formato presencial, realizou-se
de 21 a 24 de junho, uma Heimtextil especial de verão, juntamente com a Techtextil
e Texprocess, apelidada de Summer Special. E se à partida, o timing para uma feira
têxtil, parecia completamente desadequado, uma vez que as coleções e planificações de produção já estavam fechadas, as
22 empresas portuguesas que estiveram
em Frankfurt, sentiram que a qualidade
deste certame não foi alterada.
Para a Mundotêxtil, este regresso significou um novo recomeço da normalidade e
no contacto com os clientes. Agarrou esta
oportunidade para reforçar o negócio e
mostrar a sua capacidade de inovação,
onde as maiores apostas que a Mundotêxtil levou para o Summer Special, foram os
reciclados e as novas fibras com reduzido
impacto ambiental como alternativa ao
algodão.
Uma das novidades que a Mundotêxtil
levou a Frankfurt, é uma tecnologia de
rastreabilidade incorporada na matéria-prima que permite conhecer todo o
caminho percorrido pelo artigo até chegar
à prateleira.
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Para estimular o sentido de alegria e
libertação que tanto ansiamos, a Mundotêxtil criou a coleção REVIVAL, com cores
vibrantes e padrões marcantes. Esta
coleção é composta por 6 temas:

UNEXPECTED

NEW ERA
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FAR AWAY

ADVENTURE READY
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EARTHEN

WASTE REVIVAL

PARTEDETI

PARTEDETI

15 Parte
ParteDe
DeMim
Mim

Parte De Mim
Mim 16

AGOSTINHO
FERREIRA
ATADOR DE TEIAS | TECELAGEM
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Fomos falar com Agostinho Ferreira, que
está na Mundotêxtil há 42 anos, trabalha
na tecelagem como Atador de Teias. Nasceu em Vizela/ Infias, há 55 anos, casou-se
e é pai de um rapaz de 30 anos. Praticante
de ciclismo, mas não de competição, gosta
de ir ao seu ritmo, por lazer e porque lhe
faz bem à cabeça. Gosta mais das palavras faladas do que das escritas, por isso,
quando acaba o seu turno, vai para casa
e liga a televisão e vê o programa “Sociedade Civil”. É aí que fica a par de todos os
temas que fazem parte do dia a dia dos
cidadãos.
Não teve uma infância fácil. Apesar de
bom aluno, o pai tirou-o da escola para
o pôr a trabalhar nas cargas e descargas
de uma empresa de construção civil para
poder ajudar nas despesas de casa. Tinha
apenas 10 anos e o trabalho era duro chegava a carregar sacos de 50 kgs que
pesavam mais do que ele. Um dia teve um
acidente com um desses sacos que rebentou e queimou-se. Foi nesse dia que a mãe
foi pedir ao Sr. Domingos Vaz Pinheiro
para o filho trabalhar na Sotorce (empresa
mãe do Grupo Mundotêxtil). Começou
a trabalhar aí com 13 anos e reconhece
no Sr. Pinheiro um pai que lhe ensinou
a perfeição, o rigor e a disciplina e que,
como um pai, também lhes dava raspanetes. Talvez por ter crescido assim, hoje
Agostinho Ferreira quer ser o melhor no
que faz “como o Ronaldo”. Diz-se perfecionista consigo próprio, mas também com os
outros e não entende quem não tem esse
brio profissional.
Quando começou com 13 anos, fazia de
tudo, desde varrer o chão da fábrica,
aprendiz de caneleiras e depois de teares, hoje numa tecelagem sabe fazer de
tudo, fruto de muitas horas extra que foi

trabalhar. Agostinho acabou mesmo por
citar Confúcio (pensador e filósofo chinês)
com a frase “faz o que gostas e não terás de
trabalhar” e diz que é mesmo assim, para ele
o trabalho não é penoso. A verdade é que
quando fazemos algo que gostamos, mesmo
que isso implique tempo, esforço e dedicação, não o encaramos como desagradável.
Tomou mesmo as rédeas da entrevista e
perguntou-nos se sabíamos qual era melhor
empresa que existe. Para ele a resposta é
inequívoca – a Mundotêxtil. Muitas vezes

acha que tem ideias geniais, mas a administração da Mundotêxtil vai sempre um
passo à frente e já teve essa mesma ideia.
Inovação tem sido a palavra de ordem
na estratégia da Mundotêxtil, que procura compreender as necessidades dos
seus clientes e tendências do mercado e
investir em meios de produção tecnologicamente avançados, para dar resposta às
exigências do mercado.

“Reconhece no
Sr. Domingos
Pinheiro um pai
que lhe ensinou a
perfeição, o rigor
e a disciplina.”

obrigado a fazer para poder aprender com
os mais experientes. Por isso, aconselha
os mais novos a aprenderem com quem
sabe, a quererem ir mais longe, exatamente como ele fez. Hoje é Atador de Teias
e adora o seu trabalho na Mundotêxtil.
Diz que o dia mais triste da sua vida vai
ser quando parar de trabalhar e acabar a
Mundotêxtil na sua vida. Tem nos colegas
de trabalho os seus amigos e chega a ter
medo do dia em que estiver “velho” para
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Quando lhe perguntamos se não há nada
mau na Mundotêxtil, diz que nada, mas
identifica dois pontos de melhoria:
- Encontrar um equipamento que ajudasse os colaboradores que tiram o trabalho das máquinas e todos as semanas
carregam mais de 30 ton. Teme que no
futuro, esse esforço físico se venha a
refletir na saúde. Há que mecanizar mais
essa tarefa;
- A instalação de mais painéis fotovoltaicos. Embora a Mundotêxtil disponha
atualmente de dois parques de painéis
fotovoltaicos independentes, com uma
produção de energia ativa média de 50
MWh, para Agostinho Ferreira, deveria
ser reforçado o investimento nessa área
de forma a tornar a Mundotêxtil completamente independente. Aliás diz que
já não é só uma questão ambiental, mas
que a guerra veio reforçar essa necessidade.

casa, para não perder a sua “sociedade
civil”. Nele existe o gosto por aprender e
pelo conhecimento e apesar de o pai o
ter tirado no 4º ano da escola básica, já
completou o 9º ano enquanto estava a
trabalhar e fez também uma formação de
inglês que a empresa lhe proporcionou.
Acredita que só se consegue gerar mudança a partir da consciência do que se passa
no mundo que nos rodeia e, porque este
está cada vez mais complexo, é essencial
estar informado, saber conversar e comunicar com os outros.

De caracter alegre e conversador, Agostinho sente-se bem naquilo que faz, por
isso, nenhuma proposta o faria mudar de
empresa, nem mesmo que a “cenoura”
fosse um salário mais alto. Na Mundotêxtil
também não sonha em subir na carreira,
deixa isso para quem sabe liderar que admite não ser fácil. O seu único sonho é ir a
Cuba para viver a sensação de que o tempo parou nos anos 50. E não são apenas
pelos velhos carros americanos a circular
pelas ruas da Havana que o fascinam, mas
também pela forma como Havana soube
preservar a sua identidade cultural na
arquitetura, na música, na gastronomia e
no modo único de viver da população.
Gosta de conversar e por ele, tinha ficado
ali a falar connosco até ser hora de ir para
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Banco Alimentar Contra a
Fome
Em 2 dias de campanha (28 e 29 de maio),
os Bancos Alimentares de todo o país,
recolheram 1.695 toneladas de alimentos.
Nesta campanha colaboraram 40 mil
voluntários que se espalharam pelas 1.900
lojas que aderiram a esta iniciativa, 51 deles, eram colaboradores da Mundotêxtil.
O repto sob o mote “alimentar quem mais
precisa”, foi lançado pela Mundotêxtil aos
seus colaboradores, no âmbito do seu
programa de voluntariado FazParteDeNós#AJUDAR, e prontamente “choveram”
inscrições solidárias que tornaram possível
assumir, nos 2 dias e em todos os horários
(das 9h ás 21h), no Pingo Doce de Infias-Vizela, a recolha de alimentos básicos
para entregar às famílias mais carenciadas.
Houve também voluntários da Mundotêxtil
que ajudaram na pesagem e separação de
alimentos no Armazém do Banco Alimentar Contra a Fome em Braga.
Quando a Mundotêxtil criou o programa
FazParteDeNós#AJUDAR,inserido na sua
estratégia de Responsabilidade Social
Corporativa, fê-lo com o propósito de
“ajudar a combater os problemas sociais;
a melhorar a qualidade de vida dos mais
desfavorecidos; ajudar a construir uma
sociedade mais sã e a contribuir para um
ambiente melhor” e é com grande orgulho

que vê a grande adesão dos seus colaboradores, que dão horas do seu tempo de
descanso a ajudar quem mais precisa.
A Mundotêxtil sabe que pequenos gestos
podem amenizar as grandes dificuldades
de outros e é neste contexto que continuará a seguir o seu propósito
FazParteDeNós#AJUDAR.

“
“

No final do dia de voluntariado, decidimos ir jantar fora e fomos ainda com as
camisolas da Mundotêxtil e do FazParteDeNós#AJUDAR. No restaurante,
questionaram-nos porque estávamos assim vestidas, explicamos que tínhamos
estado a fazer voluntariado para o Banco Alimentar. No final, a dona do
restaurante não nos deixou pagar a conta e disse-nos para gastarmos aquele
valor em doações para o Banco Alimentar. Assim o fizemos, e foi com muito
orgulho e de forma muito sensibilizada, que no dia seguinte fomos mostrar à
senhora o que tínhamos doado.
Maria Elvira
Revistadeira

”
”

Inscrevi-me pela experiência. Nunca tinha estado num programa deste género
e fiquei bastante admirada com a adesão das pessoas. É uma experiência a
repetir no próximo ano.
Daniela Cunha
Controladora de Qualidade

Segundo dados do Banco
Alimentar Contra a Fome,
apesar do significativo
aumento dos preços dos produtos alimentares, a quantidade de alimentos recolhida
representa um acréscimo
de 72 toneladas (+4,4%) em
relação à campanha do ano
anterior.
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SEMANA DO
AMBIENTE
Mundotêxtil promove práticas
cada vez mais sustentáveis
À semelhança do que aconteceu no ano
passado, a Mundotêxtil voltou a assinalar
a Semana do Ambiente com o propósito
de sensibilizar a comunidade Mundotêxtil
para as questões ambientais e mostrar
que tem trabalhado afincadamente para
que, ao longo de todo o seu processo produtivo, sejam sempre promovidas práticas
de consumo e de produção cada vez mais
sustentáveis.

Água e Eletricidade

A água é um recurso natural de grande
valor económico, ambiental e social e,
por isso, deve ser gerido eficazmente
de forma a garantir a sua salvaguarda no
futuro. Na Mundotêxtil, este é um recurso
que possui um papel fundamental no processo produtivo. Para reduzir o consumo
de água, implementamos um conjunto de
ações que, através do seu reaproveitamento, permitem, por um lado, melhorar
a eficácia da sua utilização e, por outro, a
diminuição do seu consumo.

No ano de 2021 registamos uma redução
de 7% no nosso consumo específico (m3/
kg) de água.
O consumo de energia elétrica é acompanhado e monitorizado pela Mundotêxtil,
não só pelo peso económico que representa, mas também pelo impacto que tem
no consumo de recursos naturais.
No ano de 2021 registamos uma redução
de 1,5% no nosso consumo específico
(kWh/kg) de eletricidade.
COGERAÇÃO
As emissões de CO2, são conhecidas
como a maior responsável pelo aquecimento global do planeta e o consumo de
energia é de longe a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa causadas
por seres humanos, responsável por 73%
das emissões mundiais.
Para minimizar estes impactos negativos
no ambiente, a Mundotêxtil, dispõe de
uma cogeração equipada com um motor
a gás natural, com capacidade produtiva
elétrica de 3.3 MWh e capaz de produzir
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energia térmica para alimentar os nossos processos de tingimento, aumentando a eficiência energética do nosso
sistema produtivo na globalidade.
Segundo os dados mais recentes da
DGEG (Direção Geral de Energia e
Geologia) para o município de Vizela, a
produção da nossa cogeração representou 22% do consumo total do concelho.
PAINÉIS FOTOVOLTAICOS
A Mundotêxtil dispõe atualmente de
dois parques de painéis fotovoltaicos
independentes, com uma produção de
energia ativa média mensal de 50 MWh.
Desde o arranque dos painéis fotovoltaicos, as nossas centrais já produziram
mais de 4 GWh de energia elétrica.
Inserida na nossa política de sustentabilidade, esta é uma medida que nos
permite controlar os custos com energia
elétrica e revela-se bastante eficaz no
controlo dos custos operacionais.
FIBRAS RECICLADAS
A redução, reutilização e a valorização
dos resíduos gerados na nossa atividade
são palavra de ordem na Mundotêxtil,
recorrendo à eliminação apenas quando
não existe uma solução de valorização.
Esta é a base da economia circular,
onde a Mundotêxtil tem feito um investimento muito grande. Exemplo disso, é
o projeto TerryPlanet que visa desenvolver felpos inovadores, envolvendo o
uso de fibras naturais mais sustentáveis
e a inclusão de resíduos fibrosos; ou
o ambicioso Desafio 2025 #recycledpolyester que tem como objetivo a
substituição do uso de poliéster virgem
por poliéster reciclado de 14% para
45% até 2025; ou ainda as certificações

GRS “Global Recycled Standard” e RCS
“Recycled Claim Standard”, para artigos
em felpo com materiais reciclados.
Nos últimos anos a procura de produtos
produzidos de forma sustentável aumentou substancialmente, Na Mundotêxtil,
temos feito grandes investimentos na
dotação de meios de produção de última
geração que nos permitem acompanhar
esta tendência. Em 2021, mais de 27% da
nossa produção total incorporou fibras
recicladas.
CONCURSO RECICLARTE
O conceito do “velho se faz novo” foi posto à prova num concurso que pretendeu
promover e sensibilizar todos os colaboradores da Mundotêxtil, para o tema da
reciclagem e promover a separação das
embalagens usadas como um gesto simples e um hábito diário.
RECICLARTE, foi o nome dado ao concurso que apelou à criatividade – “Junte
algum material reciclado e crie um objeto
único”. Foram 6 os colaboradores que responderam ao repto que tinha como regras
a utilização de apenas material reciclado e
incorporação de um excesso de produção
(colocado à disposição para o efeito), criarem uma peça nova com alguma utilidade.
O vencedor foi Armindo Martins que criou
uma mesa de matraquilhos.
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