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HEIMTEXTIL
Desde 1971 que a Heimtextil, acontece 
anualmente na Messe Frankfurt tornando-
-se, desde essa data, na principal feira de 
têxtil-lar. A Mundotêxtil marca presença 
como expositor há cerca de 40 anos, sen-
do um dos 2 400 presentes na feira.
Para além da sua vertente comercial, a 
feira tem também uma série de apresenta-
ções especiais, palestras e eventos ligados 
ao setor. Como sempre, uma das grandes 
atrações é o Trend Space, onde a previsão 
de tendências é apresentada de forma 
bastante visual, com inspirações, moo-
dboards e palete de cores.
A edição 23/24 da Heimtextil trouxe como 
manifesto a economia circular, que prevê a 
reutilização contínua dos materiais, visan-
do reduzir o impacto ambiental. Comple-
tamente em linha com a coleção apresen-
tada pela Mundotêxtil. Aliás, a economia 
circular e uma indústria têxtil mais limpa 
e ecológica, têm sido, para a Mundotêxtil, 
uma bandeira que erguemos com orgulho 
e espirito de missão – “a aposta na circu-
laridade tem marcado a nossa agenda, 
estando no centro da nossa estratégia 
para os próximos anos”*. 
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Mundotêxtil abre as portas da sua casa

Manifest - New Heritage

New heritage ou em português uma Nova 
herança é o nome da coleção que a Mun-
dotêxtil apresentou na Heimtextil. Herança 
que surge como resultado dos últimos 
anos de turbulência social que enfatizaram 
os laços com a nossa família e trouxeram 
ao de cima as memórias mais queridas que 
nos aproximam. 
Tempos que fizeram surgir a necessida-
de de nos ancorarmos com o que nos é 
intimamente familiar e autêntico, e daí a 
criação de ninhos seguros e aconchegan-
tes. As casas tornam-se espaços multige-
racionais, aumentando assim o valor que 
atribuímos a objetos do passado.
Cada um de nós atua como um curador 
ou arquivista moderno, pois cada pessoa 
escolhe cuidadosamente as peças que 
evocam determinados pedaços da histó-
ria pessoal - misturando itens amados da 
infância, viagens passadas, heranças de 
família e motivos de design atemporais.
Sob este Manifesto, a Mundotêxtil abriu 
as postas da sua casa, apresentando-se 
na feira com um stand que em tudo se 
assemelhava a uma casa e convidou todos 
os que quiseram entrar nela a conhecer 4 
temas que compõem esta coleção:
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Euphoric
Euphoric leva-nos por territórios emo-

cionantes e desconhecidos. Com formas 
futuristas que criam transições fluídas para 

um metaverso cheio de espaços imer-
sivos únicos, levam-nos a olhar além do 

comum. Fortemente inspirado por bordas 
arredondadas, materiais iridescentes e 

combinações não convencionais, Eupho-
ric ajuda-nos a imaginar novos ambientes 

enquanto apela ao conforto que nos faz 
sentir seguros.
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Diffuse
Diffuse está intimamente ligado a ambien-
tes naturais e um estilo de vida mais lento. 
De cores quentes a paisagens envolventes 
da natureza, o conforto é trazido para 
dentro de casa para acentuar criações 
saudáveis. Diffuse, traz para dentro de 
casa, a natureza e os espaços abertos e o 
restabelecimento das relações que mais 
importam.

Nuance
Nuance explora o caos romântico do 
maximalismo sofisticado, levando-nos para 
a elegância extravagante das influências 
venezianas do Velho Mundo. Partindo 
do desejo de criar momentos marcantes, 
as viagens continuam a inspirar peças de 
herança, incentivando a mistura de formas 
antigas e novas. 

Symbiotic
Symbiotic traduz a singularidade escura 

e orgânica do núcleo da Terra numa casa. 
O conforto é encontrado em materiais 

naturais onde a sustentabilidade está na 
vanguarda do design; a preservação dos 

recursos do nosso planeta influencia a 
ânsia de adaptar novas inovações que 

representem impactos futuros. Superfícies 
cruas encontram tons neutros profundos, 

para criar um espaço aconchegante que 
reflete detalhes artesanais com descober-

tas ecológicas.
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DOMINGOS 
DUARTE
CHEFE DE SECÇÃO DA 
TINTURARIA DE FIO
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À hora marcada, Domingos Duarte estava 
à nossa espera com cara alegre e acolhe-
dora. Não se sente no melhor papel a falar 
sobre ele, mas se lhe foi pedido, não sabe 
dizer que não. Aliás esta é uma das suas 
principais características – go with the 
flow!, ou se quisermos, no nosso portu-
guês, Domingos sempre se deixou levar 
pela vida e por o que esta lhe apresenta. 
Ao longo dos 25 anos que já trabalhou na 
Mundotêxtil, procurou sempre desempe-
nhar da melhor forma as funções que lhe 
foram propostas – primeiro na tinturaria 
de felpo e desde há 7 anos na tinturaria de 
fio. Até hoje foi um percurso gratificante, 
feito lado a lado com o crescimento da 
empresa, nos momentos altos e nas fases 
mais críticas. Para Domingos está fora de 
questão mudar, nem que seja para ganhar 
mais noutro sítio. O seu compromisso é 
com a sua equipa, com a sua chefia direta 
e com a Mundotêxtil. Aliás, não é a car-
reira, o dinheiro, a casa, um carro ou uma 
mota melhor que fazem Domingos feliz. 
A resposta ao que o faz feliz são os bons 
relacionamentos – os bons amigos e o bom 
relacionamento que tem com colegas na 
Mundotêxtil. É o que basta!
Aos 16 anos, começou a trabalhar na Mun-
dotêxtil por necessidade e porque nunca 
gostou de estudar. Nasceu numa família 
humilde de Santa Eulália, Vizela. O pai 
comercializava lenha, profissão que ainda 
hoje tem e a mãe era costureira. Domingos 
e o seu irmão, sempre ajudaram o pai no 
ofício – em pequeno era ele que pegava e 
punha os troncos preparados para o pai 
rachar. Chegava a ficar com as mãos em 
ferida, mas sempre preferiu trabalhar a 
estudar. Quando acabou o 9º ano, a mãe 
perguntou-lhe se ele queria ir trabalhar e 
nem pensou 2 vezes. Começou na tintura-

ria de felpo, mas é na tinturaria de fio, que 
gosta mais de estar. Hoje, com 41 anos e 
pai de um rapaz de 8, a responsabilidade 
na vida pessoal e profissional aumentaram. 
Hoje é chefe de secção da Tinturaria de 
Fio e adora o que faz. Sente-se feliz e rea-
lizado e diz que o facto de ter uma equipa 
muito boa é meio caminho andado para 
que tudo corra bem no trabalho. Conside-
ra-se um chefe compreensivo e próximo 
dos colegas e faz questão de mencionar 
a sua chefia direta, a Engª Odete (engª 
química), a quem teceu rasgados elogios 
no profissionalismo com que desempenha 
a sua função e no trato fácil e próximo que 
tem com toda a equipa. Todos se ajudam 
uns aos outros e esse, é o ingrediente para 

“Sinto-me feliz 
e realizado e  o 
facto de ter uma 
equipa muito boa 
é meio caminho 
andado para que 
tudo corra bem 
no trabalho.”
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que tudo corra bem.
Nunca teve uma situação difícil no traba-
lho e diz que a coisa só se complica um 
bocadinho quando alguém falta porque 
está doente - são menos para fazer o mes-
mo trabalho!. Tivemos mesmo que insistir 
muito com ele para lhe “arrancar” um 
ponto menos positivo no seu dia-a-dia, e aí 
lá saiu “o calor …principalmente no verão”. 
Domingos diz que chegam a trabalhar com 
40ºC, mas para quem, como ele tem como 
maior sonho ir ao Dubai, nem o calor che-
ga a ser um problema intransponível.
Desempenha a sua função com orgulho 
aliás, a questão sobre como se desenvol-
ve o seu dia de trabalho, faz Domingos 
Duarte saltar da cadeira como uma mola 
e ir buscar um dossier onde estão algu-
mas fichas técnicas dos fios. Explicou-nos 
com detalhe a responsabilidade que tem 
no processo e a exatidão com que tem 
que medir/pesar os corantes e produtos 
químicos que vão ser o “banho” onde o fio 
entrará a altas temperaturas para que a 
cor migre para o interior do fio. O resul-
tado tem de ser exatamente igual à cor 
padrão, isto é, exatamente igual à amostra 
que está na ficha técnica que tem aberta 
à sua frente e que serve para nos explicar 
todo o processo. Há cores mais difíceis do 
que outras, mas Domingos mostra orgulho-
so algumas toalhas que mesclam cores que 
saíram das suas mãos. Nunca se esquece 
que trabalha com produtos químicos e por 
isso nunca descura o uso dos EPI’s para 
evitar as queimaduras que podem ser 
graves e é exigente nos objetivos a cum-
prir – Rapidez e Qualidade. Falhar não é 
opção, falhar implica desperdício e implica 
refazer todo o trabalho. 
Sabe que vai melhorar esses objetivos 
quando mudarem de instalações (para ao 

pé da tinturaria de felpo), por isso está 
ansioso por essa mudança que implica uma 
automatização de todo o processo. Sabe 
que alcançará muito mais rapidamente a 
eficiência, não só no resultado final do seu 
trabalho e com menos erros, mas salienta a 
eficiência dos custos e impacto ambiental. 
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A COOPERAR 
COM A VIDA
No dia 1 de fevereiro, a Mundotêxtil juntou-se ao 
Instituto Português do Sangue e da Transplantação e 
à Associação Dadores de sangue de Vizela e promoveu 
uma nova campanha de colheita de sangue.

Faz Parte de Nós Ajudar é um projeto 
de responsabilidade social corporativa 
da Mundotêxtil que, através da partici-
pa¬ção e envolvimento do maior número 
de colaboradores, pretende através de 
ações concretas, trazer valor acrescido 
para a sociedade. E foi com esta missão 
que a Mundotêxtil se juntou ao Instituto 
Português do Sangue e Transplantação e à 
Associação Dadores de Sangue de Vizela 
para ajudar a contribuir positivamente 
para as reservas de sangue e para o col-
matar de necessidades que possam surgir 
na comunidade.
O balanço da Dádiva de Sangue foi positi-
vo! Tivemos 111 colheitas de sangue, 51 dos 
quais o fizeram pela primeira vez.
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PACTO PARA 
MAIS E 
MELHORES 
EMPREGOS PARA 
OS JOVENS
É com orgulho e com o sentimento de 
que estamos a contribuir para um futuro 
melhor, que a Mundotêxtil assinou no 
passado dia 19 de Janeiro de 2023 o Pacto 
para Mais e Melhores Empregos para os 
Jovens. 
A Mundotêxtil foi uma das 50 empresas 
portuguesas com faturação superior 
a 55.000 milhões de euros, e que dão 
emprego a mais de 200.000 pessoas, que 
assinou o pacto e que se comprometeu 
até 2026 a:

//Contratar e reter jovens;
//Garantir emprego de qualidade para 
os jovens;
//Formar e desenvolver os jovens;
//Dar voz aos jovens.

Esta é uma iniciativa, promovida e coorde-
nada pela Fundação José Neves e conta 
com a participação do Governo e com o 
Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presi-
dente da República, o objetivo é garantir 
emprego de qualidade para os jovens, 
formar, desenvolver e a dar voz aos jovens.
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BOLSAS DE 
ESTUDO 2022/23
A 2ª edição do Programa de Bolsas de 
Estudo da Mundotêxtil foi concluída no 
mês de janeiro com a entrega dos cheques 
aos alunos contemplados.
Esta é mais uma das iniciativas que inte-
gram o Programa de Responsabilidade 
Social Corporativa da Mundotêxtil.
Com uma adesão claramente crescente 
a este Programa, este ano, a Mundotêxtil 
dobrou o número de bolsas que no total 
resultou na atribuição de 14 Bolsas de Es-
tudo (de Mérito Escolar e de Apoio Social) 
a filhos de colaboradores da Mundotêxtil 
a frequentar o Ensino Secundário e Ensino 
Superior, num investimento total de 17 mil 
e quinhentos euros.
Ao dar continuidade a esta iniciativa, 
a Mundotêxtil pretende reafirmar que 
incentiva a educação e os estudos dos 
filhos dos seus colaboradores, valoriza o 
mérito e continua a apostar numa política 
de igualdade de oportunidades. Todos os 
premiados saíram satisfeitos e com a 

certeza de que a dedicação traz recom-
pensa.

Este ano estão de parabéns:

//Ensino Secundário: Claúdia Daniela 
Gomes Ribeiro | Lara Raquel Almeida 
da Cunha | Luís Miguel Nunes Neto | 
Luana Aldara Cunha Pinheiro | Marco 
Dinis Silva Pereira | Lara Patrícia da Silva 
Pereira | Beatriz de Sousa Salgado

//Ensino Superior: Rúben Duarte 
Sousa Andrade | Beatriz Maria Gon-
çalves Pacheco | João Pedro Costa 
Miranda | Lara Patrícia Ferreira da Silva 
| David André Ferreira de Sousa | Inês 
Margarida Lopes Carneiro | Margarida 
Lopes Ferreira
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NATAL COM 
ESPERANÇA
Quando o calendário marcava já o fim de 
2022 e se aproximava o Natal num contex-
to não particularmente alegre, que envol-
ve toda a Europa, a Mundotêxtil não quis 
que faltasse à Sua Família, alegria, magia, 
surpresas … mas principalmente, muita 
esperança num futuro melhor. Por isso, 
este ano, convidou todos os seus colabo-
radores a escreverem, na “gigante” árvore 
de natal que todos os anos é decorada na 
receção da empresa, os desejos que mais 
gostavam de ver concretizados no Natal.
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Ainda no âmbito das comemorações de 
Natal, e como forma de fomentar a criati-
vidade dos colaboradores, a Mundotêxtil 
promoveu o concurso “Postais de Natal”.
Esta dinâmica que pretendia valorizar a 
tradição natalícia de envio de postais que 
eram manuscritos com os votos de Festas 
Felizes, contou com a participação de 
63 colaboradores que deram asas à sua 
imaginação e apresentaram postais com 
bastante originalidade, por isso, para além 
dos 3 primeiros lugares que receberam 
respetivamente 250€, 150€ e 100€ em 
cartão continente, todos os outros rece-
beram um prémio de participação:

Vencedores:
1º Paulino Pedrosa
2º Filipe Mendes
3º Pedro Dinis Sousa
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