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INNOVATION OPEN 
DAY  
A aposta na circularidade tem marcado a 
agenda Mundotêxtil, por isso, tem parti-
cipado em vários projetos com entidades 
do Sistema Científico e Tecnológico (SCT) 
que desenvolvem tecnologias inovadoras, 
como a Fibrenamics. O objetivo é sempre 
o mesmo e bem vincado pela adminis-
tração da Mundotêxtil: “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 ambien-
te e através de nossa paixão, propósito 
e presença geográfica, queremos fazer 
acontecer mudanças positivas.”

E porque essas mudanças não podem ficar 
só no conhecimento da Mundotêxtil, para 
que possa influenciar de forma positiva 
os que os rodeiam, no passado dia 2 de 
novembro, realizou nas suas instalações 
em Vizela, um Innovation Open Day com 
o objetivo de partilhar os resultados do 
projeto Terry Planet.
Este projeto é cofinanciado pela UE atra-
vés dos Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento, Portugal 2020, e está a ser 
desenvolvido em estreita colaboração en-
tre o Departamento de IDI da Mundotêxtil 
e a Fibrenamics (plataforma internacional 
da Universidade do Minho para o desen-

volvimento de produtos de base em fibras 
e compósitos) e incide sobre os princípios 
da Mundotêxtil em apostar no desenvolvi-
mento sustentável de novos produtos com 
o intuito de reduzir a  pegada ambiental da 
Mundotêxtil.
O projeto TerryPlanet visa desenvolver 
felpos inovadores com base em princípios 
da economia circular. Envolve o uso de 
fibras naturais emergentes mais sustentá-
veis do que o algodão e a inclusão de resí-
duos 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-pri-
mas 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;
//Utilizar fibras sustentáveis, recorrendo 

a matérias-primas naturais emergentes 
(proteicas e vegetais); 
//Aumentar a durabilidade nas estrutu-
ras de felpo através da combinação de 
novas fibras/tecidos/acabamentos que 
permitam materiais com maior tempo de 
vida útil. Este projeto prevê a criação de 
uma linha de produtos green, assente 
nas seguintes metas e princípios estra-
tégicos: 

Incorporação de Fibras Naturais Emer-
gentes: 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.

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%. 
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PURE 
100% Aloe 
Vera

NATURAL 
84% Algodão 

Penteado/
Bamboo + 

16% Tencel/
Cânhamo

REBORN
50% Algodão 

Reciclado + 
50% Resíduos 

de Algodão

EVERLASTING 
8% Redução de 
matéria-prima + 
20% Aumento 
de durabilidade

AIRY 
5% Redução 
de matéria-pri-
ma
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MARKET WEEK

Depois de uma interrupção de 2 anos, 
durante a qual interagimos com os clientes 
dos EUA e do Canadá online, setembro 
marcou o regresso à participação no 
Home Textiles Market Week em Nova 
York.
Este é um evento em que participam os 
principais fornecedores de têxtil lar e 
onde a nossa empresa já tem uma pre-
sença significativa e o reconhecimento de 
qualidade e inovação.
Fizemos a nossa exibição no Hotel Andaz, 
junto da maioria dos restantes fornecedo-
res portugueses. Acreditamos que desta 
forma contribuímos para uma posição de 
peso do setor.

A maior parte dos participantes deslocou-
-se à cidade, mas, quando parecíamos ter 
superado uma pandemia, temos agora pela 
frente os desafios da agitação geopolítica 
que obrigatoriamente se refletem no con-
sumo do mercado norte americano. 
Os clientes procuram novas fórmulas de 
negócio e a apelar a novos valores. As suas 
expectativas passam por produtos eco-
logicamente inquestionáveis, espírito de 
conservação na utilização de recursos e 
maior compromisso social. Percursos que 
já nos são familiares e que pautam a nossa 
estratégia de sustentabilidade.
Surpreendemos neste evento demostran-
do que apesar da pandemia e das várias 

Mundotêxtil esteve na “cidade que nunca 
dorme”

condicionantes que lhe seguiram, nunca 
deixamos de investir em novas coleções e 
em novos produtos. São exemplos a nova 
qualidade “evolution”, os fios de algodão 
reciclados e o uso de poliéster reciclado.
A toalha que apresentamos no âmbito do 
projeto Terry Planet, 100% Aloé Vera, teve 
o maior impacto.  Foi a primeira vez que os 
clientes se deparam com uma toalha pro-
duzida inteiramente numa outra fibra. De-
monstramos que os felpos não têm de ser 
obrigatoriamente produzidos em algodão, 
proveniente de um processo de cultivo 
dos mais impactantes para o ambiente.
Estes encontros também servem ainda 
para dar conhecimento aos nossos clientes 
dos investimentos que fizemos e conti-
nuamos a planear no processo produtivo 
visando maior eficiência energética, menor 

consumo de água e aumentos de rentabi-
lidade.
O mercado americano é reconhecidamen-
te pragmático. 
Esperamos que a sólida confiança que os 
norte-americanos já têm na nossa empre-
sa, juntamente com recentes condições 
- o dólar valorizado em relação ao euro e 
alguma  disrupção das cadeias de abaste-
cimento - nos façam crescer nas vendas! 

Maria Antónia Alves 
Departamento Comercial da Mundotêxtil
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MODTISSIMO
A Modtissimo é sinónimo de exposição 
têxtil e vestuário e a mais antiga da Penín-
sula Ibérica dedicada à indústria profis-
sional destes setores. Esteve na Exponor, 
nos dias 6 e 7 de setembro onde foram 
apresentadas mais de 350 coleções reu-
nidas num espaço de 9500 m2, divididas 
pelas áreas de tecidos e acessórios para 
confeção, confeção de adulto/criança e 
serviços. 
A inovação e a sustentabilidade são ba-
silares no setor e, por isso, a Associação 
Seletiva Moda (ASM) em parceria com 
o CITEVE apresentou dois showcases: 
iTechStyle Green Circle e iTechStyle 
Showcase. 
Este ano, a Mundotêxtil, voltou a partici-
par nesta iniciativa e apresentou-se com 
uma criação confecionada com toalhas 
71% algodão e 29% Lyocell, feito com resí-
duos de algodão do seu processo produti-
vo e que apresentavam alguns benefícios 
importantes do lyocell, como biodegra-
dabilidade, desfavorável ao crescimento 
bacteriano, grande absorção, força e 
vitalidade e retenção da cor.
O objetivo era desenvolver tecidos inova-
dores e mais sustentáveis com base nos 
princípios da economia circular, envol-
vendo a utilização de resíduos fibrosos, 
permitindo uma produção mais sustentá-
vel com a redução dos resíduos gerados 
no processo, a redução do número de 
matérias-primas utilizadas e consumo de 

Aposta na Inovação e Sustentabilidade

recursos, contribuindo para a Agenda 
ODS 2030.

Foi no passado dia 11 de novembro que, 
por mais um ano, a Mundotêxtil comemo-
rou o Dia de S. Martinho, juntando, num 
magusto e nas instalações da empresa, 
todos os colaboradores para saborear as 
castanhas quentinhas e boas que estavam 
a ser assadas na hora.

“Castanhas, castanhas assadinhas com 
sal.

Quentinhas, quentinhas que não te façam 
mal. “

FELIZ DIA DE S. MARTINHO.

QUENTES E BOAS
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CÁTIA PINTO
À FRENTE DA INOVAÇÃO NA 
MUNDOTÊXTIL 
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Na equipa Mundotêxtil desde 2021, Cátia 
Pinto é responsável pelo Departamento 
de Inovação e Sustentabilidade. Nasceu 
em Guimarães, num dia quente de agosto, 
há 33 anos, mas viveu sempre em Fafe até 
há cerca de meio ano, quando se mudou 
para Oliveira de Santa Maria, concelho de 
Vila Nova de Famalicão, para iniciar uma 
vida a dois com o seu namorado, um cão e 
uma gatinha que adotaram. As suas melho-
res memórias levam-na a uma infância ale-
gre sem medos ou prisão às tecnologias. 
Os jogos eram os jogos de rua – a macaca, 
as escondidas, a apanhada ou até futebol. 
Viveu rodeada de amigos e amigas, livre e 
na rua e por isso não consegue perceber 
a forma como crescem hoje as crianças, 
agarradas a um telemóvel. 
Quando era miúda tinha o sonho de ser 
professora primária, não apenas pelo 
fascínio de partilhar conhecimento, mas 
também pela paixão dos quadros de giz. 
Chegava até a escolher a sala de estudo/
apoio de inglês porque a professora a 
deixava ficar a escrever no quadro. Hoje o 
seu fascínio é estar do outro lado, o lado 
do aluno e ao longo da conversa, fomos 
percebendo que a Cátia é a personifi-
cação da famosa frase de Leonardo da 
Vinci - Pouco conhecimento faz com que 
as pessoas se sintam orgulhosas. Muito 
conhecimento, que se sintam humildes. A 
Cátia tem a sabedoria suficiente para se 
apresentar com uma humildade rara nos 
dias de hoje. Sempre estudou e trabalhou 
ao mesmo tempo, e por isso não conhece 
outra forma de vida. 
Por ser uma criança indecisa, no 9º ano, o 
pai inscreveu-a na CENATEX (escola pro-
fissional) e foi com 15 anos que começou 
o seu percurso na área têxtil, quando se 
inscreveu no curso Técnico Químico Têxtil. 

Com 18 anos, embora quisesse dar conti-
nuidade aos estudos, por falta de meios, 
começou a trabalhar na TMG como Técni-
ca de Laboratório, e não demorou muito 
até que os seus colegas a incentivassem a 
estudar mais. Fez a licenciatura em Gestão 
a par do seu trabalho na TMG. Todos os 
dias, depois de abandonar o 1º turno (das 
6h às 14h), ia a casa tomar banho e comer 
qualquer coisa, seguia para as aulas e 
viveu nesta rotina de trabalho, universida-
de, com algumas paragens em casa para se 
alimentar e descansar, durante 3 anos. 
Depois da sua licenciatura, agarrou a opor-

 Gosta muito de 
trabalhar na 
Mundotêxtil e 
afirma mesmo 
que nunca gostou 
tanto de estar 
num sítio como 
agora

tunidade como Responsável da Qualidade 
de uma outra empresa têxtil, mas nem uma 
maior estabilidade financeira e profissional, 
lhe fizeram esmorecer a vontade de conti-
nuar a estudar e a adquirir mais conhecimen-
tos. Inscreveu-se no Mestrado de Química 
Têxtil na Universidade do Minho e, mais uma 
vez, os estudos serviram de alavanca para 
evoluir na sua carreira profissional, desta fei-
ta, como Responsável de Laboratório de uma 
outra empresa também do setor, mas na área 
que sempre a apaixonou – a química têxtil. 
Mas desengane-se quem pensa que foi aí 
que Cátia parou de estudar, sempre na bus-
ca de adquirir competências técnicas e pro-
fissionais, acrescentou mais um mestrado ao 
seu currículo - Engenharia Humana (também 
na Universidade do Minho), obtendo o Cer-
tificado de Técnica Superior de Segurança 
no Trabalho (reconhecido pela ACT), e mais 
uma vez o seu esforço, foi recompensado e 
subiu mais um degrau assumindo a Direção 
de Qualidade de uma. Apesar de uma maior 
responsabilidade e um retorno monetário 
também mais elevado, o ritmo de trabalho 
era muito pouco para a energia da Cátia e 
em boa hora, há cerca de um ano surgiu a 
proposta da Mundotêxtil. Agora, sente que 
chegou ao lugar que a faz feliz e não vai ser o 
Doutoramento em Engenharia Industrial e de 
Sistemas (abordando os principais sistemas 
de gestão na indústria 4.0), que está a fazer, 
que a vai fazer mudar este percurso. Aliás, 
quando questionada sobre onde quer estar 
daqui a 10 anos, diz que é na Mundotêxtil 
sem dúvida nenhuma – se não for na mesma 
função, que seja numa ainda mais desafiante. 
Não sonha com nenhum lugar em específico, 
uma doença oncológica aos 27 anos de ida-
de, o choque do diagnóstico, os tratamentos 
e a incerteza quanto ao futuro, ensinaram-lhe 
a não fazer muitos planos e a aceitar aquilo 

que a vida lhe dá. Diz em tom de brinca-
deira que o seu sonho é não morrer!
Gosta muito de trabalhar na Mundotêxtil 
e afirma mesmo que “nunca gostou tanto 
de estar num sítio como agora”. Sente a ad-
ministração muito presente e próxima de 
todos os colaboradores e reconhece que é 
fundamental para que o trabalho seja mais 
leve e unido. Elogia todos os seus colegas 
e a forma como se entreajudam - aqueles 
com quem lida diariamente e mesmo os 
que estão mais distantes do seu dia a dia. 
Sente que o seu trabalho na Inovação e 
sustentabilidade são ingredientes essen-
ciais na estratégia da Mundotêxtil e traba-
lha diariamente para acompanhar as novas 
tendências; acompanhar as ideias que são 
lançadas no programa MundoINOVA – 
Programa criado para dar voz e corpo às 
ideias e sugestões de todos os colabora-
dores da Mundotêxtil e que surgiu numa 
ótica de melhoria continua e necessidade 
de inovar. E diz orgulhosa que está a ser 
muito participado.
 Quando questionada sobre os proje-
tos que mais a realizaram, não hesita 
em mencionar o projeto TerryPlanet, 
em parceria com a Fibrenamics, donde 
nasceram produtos de felpo sustentáveis 
e promotores da economia circular através 
do uso de fibras naturais emergentes mais 
sustentáveis do que o algodão e a inclusão 
de resíduos fibrosos do processo produti-
vo da Mundotêxtil, e prevê o aumento da 
durabilidade e redução da quantidade de 
matéria-prima utilizada; e o Relatório de 
Sustentabilidade.
 O Relatório de Sustentabilidade é um 
grande motivo de orgulho, pessoal e 
profissional, porque foi o primeiro que 
fez, mas também para a Mundotêxtil, que 
pela primeira vez também, reuniu num 
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só documento público, as suas práticas 
e impactos mais significativos nas áreas 
social, ambiental e económica. Como 
metodologia, usou os padrões GRI que 
serviram como guia na elaboração do 
relatório de sustentabilidade, com o obje-
tivo de fornecer informações confiáveis, 
relevantes e padronizadas. Mas eleva a 
fasquia ao dizer que no próximo ano quer 
retratar o relatório de forma adaptada a 
vários referenciais que não só o GRI – um 
trabalho mais complexo, mas muito mais 
completo. Outro objetivo é definir metas 
ou indicadores que sirvam para auxiliar a 
Mundotêxtil a aferir o seu desempenho e 
gerir mudanças com vista a tornar a sua 
atividade e gestão mais sustentáveis. 
 Gosta de pensar que o trabalho que de-
senvolveu na realização deste documento, 
contribui para uma viragem de mentalida-
de porque falar de sustentabilidade é falar 
de sobrevivência, não só da Mundotêxtil, 
mas de todo o Mundo. Tem como objetivo 
principal contribuir para acrescentar valor 
e potenciar o trabalho de referência que 
a Mundotêxtil já realiza, mas sabe que 
não pode fazer esse trabalho sozinha. As 
pessoas fazem as empresas, esse é o mote 
e o foco de todos os projetos de sustenta-
bilidade e inovação em que está envolvida. 
As equipas das diversas áreas da Mun-
dotêxtil são o cérebro de todos eles, por 
isso, só contando com a vasta experiência, 
know-how e conhecimento que todos os 
colaboradores têm, é que é possível dar 
forma aos projetos em que está envolvida. 
Gostava de apelar a uma maior participa-
ção de todos na partilha de informação e 
destaca a Conexão e a Humildade como 
os valores fundamentais para um ótimo 
ambiente de trabalho e partilha. Da sua 
parte, fica a promessa que mais tempo 

será dedicado a essa partilha. Diz que 
as condições estão criadas pela própria 
empresa que proporciona momentos de 
convívio, cuidados de saúde, “miminhos” 
e ofertas em dias especiais e uma outra 
série de iniciativas. A parte mais fácil, cabe 
a cada um deles (colaboradores) - fazer o 
esforço de potenciar esta cultura organi-
zacional.

Parte De Mim 14
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UM FUTURO MAIS 
SUSTENTÁVEL
A Mundotêxtil publicou o seu 1º Relatório de 
Sustentabilidade, referente ao desempenho 
económico, social e ambiental durante o ano 
de 2021

Há muito que assumimos a sustentabilida-
de como um dos pilares da nossa atividade 
e cultivamos esse valor na nossa conduta 
diária, mas só agora, decidimos materiali-
zar de forma genuína, objetiva e séria esta 
realidade num Relatório de Sustentabili-
dade que foi elaborado de acordo com as 
diretrizes da Global Reporting Initiative 
(GRI), sendo verificado externamente pela 
PwC, que elaborou o Relatório Indepen-
dente de Garantia Limitada de Fiabilidade.
A estratégia de sustentabilidade da 
Mundotêxtil está assente em três eixos 
que orientam a sua atuação: Governance 
(Parte de Mim), Ambiente (Parte da Nossa 
Natureza) e Social (Parte das nossas 
Pessoas). É através desta estratégia que 
estabelecemos os compromissos para o 
futuro na promoção da sustentabilidade e 
que estruturámos o nosso contributo na 
construção de um futuro mais sustentável, 
minimizando os impactes ambientais da 
nossa atividade, apoiando as comunidades 

envolventes, obtendo os melhores resulta-
dos económicos para os nossos acionistas 
e garantido equipas motivadas e alinhadas 
com os nossos objetivos. Somos Capazes 
de aprender com o passado, melhorar o 
presente e encarar um futuro repleto de 
desafios e ambição.
Conheça alguns dos factos relevantes que 
marcaram o ano de 2020 e que integram o 
nosso Relatório de Sustentabilidade:

Pilar Ambiental *2012 - 2021

Consumo total de 
energia (KWh)*

Água captada é 
devolvida ao Rio Vizela

13% 

85% 

Consumo de produtos 
químicos (Kg)*

42% 
Produção de 
efluentes (m3)*

Consumo total de 

água (m3)*

30% 

28% 

Pilar Social 100% 

52,5% 

Doações à comunidade

23,738€

Acidentes de trabalho
(2018 VS 2021)

Taxa de retorno ao trabalho após a licença de 

maternidade (2021)

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

7,39% 
Rotatividade anual dos colaboradores (2021)
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Pilar Económico

120 Milhões
de KM

Faturação anual

Investimento

40M€

1,1%
3 voltas 
ao mundo

Exportação

98% 
Exporta cerca de 98% de toda a sua 
produção para mais de 45 países, 
espalhados pelos 5 continentes.

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.

% responsável  
pela Mundotêxtil 
nas exportações 
de Portugal

20,6% 

Em 2021 a produção da Mundotêxtil 
alcançou as 4.461 toneladas de felpo. 
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Fornecedores de Produtos 
Químicos

Outros Fornecedores

Fornecedores 
de Fio

58% 

5% 

37% 

CADEIA DE FORNECEDORES

A seleção de fornecedores assenta num 
rigoroso processo, que implica uma gestão 
cuidadosa e criteriosa que se tem vindo 
a intensificar, juntamente com a aplica-
ção de um conjunto de políticas sociais e 
ambientais.
Em 2021, 56% das compras totais foram 
realizadas a fornecedores nacionais.

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

2019

2020

2021

267 299 €

339 764 €

413 352 €

Alguns projetos implementados:

Lean Management – Ecoeficiência 
Industrial 
Com o intuito de implementar ferramentas 
Lean no processo produtivo da Mundotêx-
til, tendo em vista a eliminação do desper-
dício e o aumento da eficiência.

Máscaras Sociais Reutilizáveis
Para fazer face à pandemia, desenvolvi-
mento de dois modelos de máscaras para 
uso social e reutilizáveis com base em 
estruturas inovadoras de felpo.

Projeto TerryPlanet 
Desenvolvimento de felpos inovadores 
com base em princípios da economia 
circular. 

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%.

Projeto MundoINOVA
Visa promover ideias inovadoras que refli-
tam um impacto positivo na Mundotêxtil. 
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ECONOMIA CIRCULAR
A aposta na economia circular e na pro-
dução 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 o kapok.

Felpos 
Sustentáveis

Desperdício

Durabilidade

Menor 
Consumo

Matérias-primas 
naturais

Manutenção

de características

Eco-design 
de produtos 

Felpos
sustentáveis

Objetivo

Processo 
eco 

MercadoFio

Desperdício 3
Desperdício 1

Acabamento

Desperdício 2

Fabrico

Fiação

Alternativa de 
matéria-prima 

sustentável

Felpo
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Cartão não renovável (toneladas) Fibras não renováveis (toneladas)

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021 2021

2021

482

434

1151

2019

2020

2021

1990

4160

1868

3641

2230

65502019

2020

2021

3809,51

3676,69

4461,63

Plástico não renovável (toneladas)

P
ro

d
u

çã
o

 (t
o

n
el

ad
as

)

GESTÃO RESPONSÁVEL 
DE RECURSOS

Na Mundotêxtil olhamos para o nosso 
planeta como algo “querido” e a preservar. 
Por isso, nos dias de hoje, utilizamos os 
recursos com a consciência e o pensamen-
to sobre as gerações do amanhã.

Produtos químicos não renováveis (toneladas)
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40 001€

23 738 €

10 757 €

2021

2020

2019

Investimento na Comunidade

APOIO À COMUNIDADE
A Mundotêxtil procura contribuir para a 
comunidade local através de donativos, 
em género e em espécie, tendo doado 23 
738 euros em 2021.

39 497Kg
Embalagens de 

Plástico

212 660Kg
Desperdício Têxtil
(fibras têxteis processa-

das)

37 094Kg
Sucata Metálica
(metais ferrosos)

2 454Kg
Sucata Metálica
(metais não fer-

rosos)

72 540Kg
Madeira
(paletes)

247 180Kg
Cartão / Papel

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.

Algumas ações:
//Acesso a consultas de nutrição, psico-
logia, osteopatia, enfermagem, medicina 
curativa (médico); 
//Apoio jurídico (advogado); 
//Seguro de vida e seguro de saúde;  
//Cheque Bebé; 
//Bolsas de Estudo: Acesso a bolsas de 
estudo de mérito e social para filhos de 
colaboradores que frequentem o ensino 
secundário/superior.

Apresentamos o Relatório de Sustentabi-
lidade, na íntegra na nossa página da web 
www.mundotextil.pt.

COLABORADORES
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Mundotêxtil - Indústrias Têxteis
Rua da Saudade 280 - 400
4815-413 Vizela
Portugal

T: (+351) 253 489 420

mundotextil.pt


