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Esta é a primeira edição da 

#PARTOFYOU de 2022, e por isso não 

queria deixar passar a oportunidade 

de desejar a todos os nossos clientes, 

parceiros, fornecedores e a todos os que 

connosco trabalham um ano com muita 

prosperidade e sucesso! 

2021 foi, sem dúvida um ano trabalhoso, 

marcado pela imprevisibilidade e 

incerteza, mas foi para nós Mundotêxtil, 

um ano de sucessos e durante o qual 

mostrámos aquilo que somos capazes:

// Investimos em tecnologia através 

do reforço e atualização do nosso 

equipamento;

// Aumentamos o investimento em I&D 

relativamente ao ano anterior.

// Investimos nas Pessoas e na sua 

valorização (bolsas de estudo para 

os filhos de colaboradores; programa 

MundoInova; sensibilização para temas 

ambientais…)

HEIMTEXTIL
A Heimtextil é, sem dúvida, a maior feira 
de têxteis-lar do mundo. Anualmente, esta 
feira é o ponto de encontro de designers, 
lojistas, grossistas, arquitetos de interiores, 
hoteleiros e claro das marcas, que como 
a Mundotêxtil, fazem questão de estar 
presentes para dar a conhecer os seus 
produtos inovadores, de alta qualidade, 
design e produzidos com uma grande 
consciência ambiental.
Este ano, e face ao agravamento da situa-
ção pandémica na Alemanha, e por toda a 
Europa, nas semanas que antecederam a 

feira, a organização da Heimtextil decidiu 
adiar o evento, que estava marcado para 
os dias 10 a 14 de janeiro e apesar de 
ter apontado uma nova data para a sua 
realização (21 a 24 de junho de 2022), a 
Mundotêxtil, não quis deixar defraudadas 
as expectativas dos seus clientes e todos 
aqueles que costumam visitar o nosso 
stand e preparou com todo o cuidado um 
kit muito especial cheio de amostras,  com 
todas as tendências e inspirações para a 
nova coleção SERENDIPITY.
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2022  
2022 não será um ano fácil e, por isso, 

a sabedoria está em continuarmos a 

reconhecer a enorme importância da 

colaboração e do esforço coletivo na 

construção de um futuro que se quer 

melhor para todos e para a Mundotêxtil, 

fazendo letra viva dos nossos valores:

INTEGRIDADE

QUALIDADE

SUSTENTABILIDADE

INOVAÇÃO

COMPROMISSO

Ana Vaz Pinheiro

O resultado não podia ter sido melhor, 
porque depois de receber este kit, os 
nossos clientes quiseram saber mais sobre 
a nova coleção e foram marcadas dezenas 
de reuniões virtuais para mostrar com 
mais detalhe a Serendipity.

Está curioso? Quer conhecer também 
esta nova coleção da Mundotêxtil? 

Nós mostramos!
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SERENDIPITY 
COLLECTION
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A forma como a pandemia mudou o estilo 
de vida das pessoas e ajudou a tomar 
consciência da importância de nos sentir-
mos bem em casa, foi o ponto de partida 
para a criação desta coleção. Serendipity 
significa feliz acaso e toda a coleção é 
inspirada na importância de nos sentirmos 
bem na nossa casa e darmos valor ao que 
temos. 

KARMIC COLLECTION
Num mundo pós-pandémico, veremos os 
consumidores a entrar num estado de flo-
rescimento – procurando novos começos 
e novos significados para as suas vidas e 
atribuindo um profundo significado Kár-
mico aos espaços que habitam e que nos 
últimos dois anos se tornaram refúgios. 
A nossa ligação à mãe natureza tornou-se 
mais forte, e é lá onde vamos buscar inspi-
ração para o que é belo e funcional - uma 
nova profundidade “karmica” que nos aju-
da a compreender as funções primordiais 
e o propósito do design.

KIN  COLLECTION
“Kin” é o ínicio da palavra “Kinship”, ou 
“Parentesco” traduzida para Português – a 
partilha de características ou origens. Para 
este Outono, a nova tendência é a junção 
de sofisticação e estilo de vida ecológico, 
frequentemente compartilhando perfei-
tamente a mesma origem de forma a ser 
impossível discernir se foi criado organica-

mente ou encontrado na natureza. Longe 
vão os dias do design sustentável parecer 
desajeitado ou excessivamente tecnológi-
co, agora sendo habilmente trabalhado e 
com um design minimalista. Através desta 
tendência, os ideais de estética e de reci-
procidade japoneses servem como pilares 
que exemplificam força, bem-estar e uma 
sensação geral de calma.

URBANE COLLECTION
Estamos a entrar numa riqueza pós-pandé-
mica orientada para o bem-estar. Urbane 
oferece um novo equilíbrio sexy entre re-
flexão e espiritualidade. Com o bem-estar 
mental e físico a ser uma prioridade para 
os consumidores, o design elimina tudo o 
que é acessório e potenciador de tensão, 
deixando apenas uma mistura harmoniosa 
de elementos masculinos e essenciais para 
a vida moderna.
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Susana Sousa
42 ANOS

Casada e com 2 filhos, um rapaz de 16 anos e uma 
rapariga de 12 anos.

Nos tempos livres gosta de viajar. Vai todos os anos 
à Madeira, mas a sua viagem de sonho é ao Dubai.

Quer ter dois cães e um papagaio do Congo 
(Cinzento de Cauda Vermelha).

É bem disposta.... mas não testem a sua paciência.

  Parte De Mim 8
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Filha de pai madeirense, Susana Sousa 
nasceu no Funchal, onde viveu até aos 8 
anos, altura em que os seus pais decidiram 
vir morar para o continente. É Designer 
Têxtil, mas Susana gosta de tudo o que 
tem a ver com arte e com o processo cria-
tivo. Aliás, o design têxtil surge na sua vida 
não diria por um acaso, mas por uma série 
de coincidências que lhe mudaram a rota 
– fez o secundário na Escola Soares dos 
Reis, uma escola especializada no ensino 
artístico. Na altura inscreveu-se em artes 
visuais, mas pelo portfolio que apresentou 
foi colocada em artes têxteis. Acabado 
o secundário, queria seguir com design 
de interiores, mas a incompatibilidade de 
horários ditou que Susana fosse para o 
CITEX (Centro de Formação Profissional 
do Têxtil e do Vestuário).
O seu percurso profissional como desig-
ner têxtil, iniciou na B Sousa Dias com um 
estágio curricular que correu tão bem que 
ficou lá uma década, mas a sua vontade 
em se desafiar e progredir, trouxeram-
-na à Mundotêxtil, onde está há mais de 
10 anos e o balanço não podia ser mais 
positivo - a Mundotêxtil tem um volume de 
trabalho enorme, com uma grande aposta 
na inovação e na exploração de novas 
ideias, que se traduz numa aprendizagem 
e desafio constante. Gosta tanto do que 
faz na Mundotêxtil, que nunca parou para 
pensar num outro futuro profissional, até 
porque como diz “é no meio dos felpos 
e das toalhas que se sente bem e é onde 
quer continuar”.
O dia-a-dia na Mundotêxtil é uma caixi-
nha de surpresas. Susana não consegue 
descrever um dia típico de trabalho, há 
sempre uma surpresa, mas que graças ao 
espírito de equipa que existe entre si, a 
Ana e o Zé, são sempre ultrapassadas e 

até superadas. Acredita que o seu de-
partamento tem a equipa perfeita, com 
base na comunicação que existe entre os 
4, porque quando fala da equipa inclui 
sempre a Isabel, Chefe de Departamento. 
Entre eles, trocam opiniões, pedem con-
selhos, ajudam-se mutuamente e acha que 
trabalham melhor porque pensam sempre 
em conjunto. Isto não quer dizer que todos 
tenham de estar permanentemente de 
acordo — significa, antes, que através da 
diferença se chega a um consenso e a uma 
solução ideal.
Quando questionada sobre o que mais 
gosta de fazer, não hesita em dizer que são 
as coleções para a Heimtextil, isto porque 
são sempre as mais desafiantes – é a gran-
de coleção do ano, aquela em que têm um 
orçamento mais generoso e a oportunida-
de de chamar a atenção para que “olhem 

“É no meio dos 
felpos e das 
toalhas que 
se sente bem 
e é onde quer 
continuar”

9

para a Mundotêxtil”.
Adora todas as etapas do processo criati-
vo, mas premeia o estudo das tendências 
onde tudo começa no processo de pes-
quisa e compilação das informações/ten-
dências, que exige a seleção e organização 
do material pesquisado, além das escolhas 
do que vai e do que não vai participar no 
processo. Logo depois vem a montagem 
dos painéis de tendências – este ano, por 
exemplo, para a Heimteixtil, apresenta-
ram a coleção FW 22/23 com três temas 
de tendências (Urbane, Karmic e Kin). 
Cada painel tem cores, tecidos/texturas e 
padrões associados, que servem de base 
ao desenvolvimento das coleções, que 
quando são para a Heimtêxtil, tentam que 
sejam o mais elaboradas e ricas possível e 
que superem sempre as dos anos anterio-
res.
Depois dos desenhos todos feitos (e estes 
desenhos incluem padrões, cores, textu-
ras, fios, gramagens e técnicas que vão ser 
usadas), reúnem-se com a equipa técnica 
para passarem ao detalhe toda a infor-
mação associada à coleção e aí começa o 
desafio de materializar na peça final todo 
o processo criativo e o caminho estético 
que decidiram.
Sente-se especialmente orgulhosa da co-
leção URBANE, onde a estrela é um fio de-
senvolvido internamente e pela equipa de 
design - fio de algodão torcido com lurex. 
Esta novidade destaca-se na coleção e o 
feedback tem sido muito positivo.
Claro é que a sustentabilidade tem sido 
uma das principais bandeiras e é parte 
integrante do que se faz na Mundotêxtil o 
que implica constante inovação, formação 
e investigação, por isso, na coleção criada 
para a Heimtextil, não foi esquecida a 
preocupação com artigos mais sustentá-

veis, mais ecológicos e reciclados.
Susana não podia estar mais contente 
com a coleção apresentada na Heimtex-
til. Uma coleção ambiciosa, que combina 
a originalidade do design com materiais 
inovadores, aliás esta é já uma imagem de 
marca da Mundotêxtil, quer nas coleções 
que apresenta, quer na forma como se 
apresenta. Se não houver o fator UAU, não 
é Mundotêxtil!

10
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O QUE É?
FazParteDeNós#AJUDAR é o programa de 
voluntariado empresarial da Mundotêxtil, 
inserido na sua estratégia de Responsabi-
lidade Social Corporativa, no sentido de 
contribuir para um desenvolvimento global 
mais equitativo, participativo e sustentá-
vel.

11

Ao abrigo do FazParteDeNós#Ajudar, a 
Mundotêxtil, organiza ações de volunta-
riado e promove as condições necessárias 
para que qualquer trabalhador da empre-
sa, possa participar em ações de solida-
riedade social. Todas as ações de volunta-
riado organizadas pela Mundotêxtil, têm a 
missão de ajudar e promover o bem-es-
tar da população mais desfavorecida e 
também a conservação do meio ambien-
te. Seja através da recolha e distribuição 
de alimentos, recuperação de espaços, 
plantação de árvores, ou outras formas 
encontradas, o objetivo é intervir de forma 
direta no combate a desafios sociais e 
ambientais reconhecidos na comunidade 
onde a Mundotêxtil está inserida.

Voluntário
A origem da palavra voluntário advém do 
latim voluntarìus, que significa aquele que 
age por vontade própria. O voluntário é 
aquele que deseja ver a sua comunidade 
crescer, a sociedade desenvolver-se, pro-
curando contribuir e participar ativamente 
nesse sentido.

Voluntariado Empresarial
Voluntariado empresarial é um conjunto 
de ações realizadas por empresas para 
incentivar e apoiar o envolvimento dos 
seus funcionários em atividades volun-
tárias na comunidade. Para tal, prevê a 
disponibilização de recursos técnicos e 
financeiros da empresa, mas também do 
tempo, talento e competências dos seus 
colaboradores.

  Parte De Mim 12
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QUE TIPO DE AÇÕES EXISTIRÃO?
Irão existir dois tipos de ações para que 
todos os colaboradores possam partici-
par nos horários e formas que melhor se 
adequem à sua disponibilidade.

//Ações pontuais: organizadas pela 
Mundotêxtil de forma independente ou 
em parceria com outras entidades, que 
têm uma duração no tempo claramente 
limitada, normalmente ocuparão uma 
manhã, uma tarde, ou um dia inteiro.

//Ações continuadas: são essencialmen-
te atividades a desenvolver pelo projeto 
FazParteDeNós#AJUDAR nas institui-
ções parceiras que se revestem de um 
carácter de regularidade e continuidade. 
Nestas o voluntário assume um verda-
deiro compromisso de envolvimento.

FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA
Todos os colaboradores da Mundotêxtil 
podem inscrever-se no Programa de Vo-
luntariado FazParteDeNós#AJUDAR.
Após efetuar a sua inscrição no Programa, 
o colaborador receberá um cartão de 
pontos que comprova a sua identidade 
enquanto voluntário e em cada ação na 
qual participe, o voluntário receberá um 
ou mais selos comprovativos da conclusão 
da missão.
Esses pontos serão posteriormente tro-
cados por prémios que anualmente serão 
anunciados.
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PLANTAÇÃO 
DE ÁRVORES
Escolhemos o mês em que se comemora o 
Dia Mundial da Árvore para levar a cabo a 
nossa primeira iniciativa presencial do Pro-
grama FazParteDeNós#AJUDAR. No dia 
5 de Março, em parceria com a Quercus e 
a Confraria de S. Bento das Peras, a Mun-
dotêxtil ajudou a reflorestar 2 hectares de 
bosques autóctones biodiversos perto do 
Santuário de São Bento das Peras. Cerca 
de 100 voluntários plantaram 1200 árvores 
autóctones e desta forma contribuíram 
para a promoção do ecossistema. 
São projetos como este que fazem brilhar 
os olhos de quem neles participa, nem o 

frio que se fazia sentir de manhã esmore-
ceu a vontade e a animação com que estes 
voluntários e as suas famílias puseram as 
mãos na terra e na enxada para dar início à 
plantação. 
No fim da manhã o sentimento que ficou 
foi de orgulho e inspiração que confirma-
ram a necessidade, cada vez mais visível, 
das empresas contribuírem para a comuni-
dade em que estão inseridas. 
Um obrigado especial a todos os colabora-
dores e familiares que estiveram presen-
tes!
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ATRIBUIÇÃO DE 
BOLSAS DE 
ESTUDOS
2021 foi o ano em que a Mundotêxtil 
lançou o programa FazParteDeNós#Cres-
cer, que através da atribuição de Bolsas 
de Estudo, procura incentivar a geração 
futura a concluir o ensino secundário e a 
frequência no ensino superior.
O pilar da Educação é, a par do am-
biente e do apoio social, uma das áreas 
fundamentais de atuação da Política de 
Responsabilidade Social Corporativa da 
Mundotêxtil.
O Programa FazParteDeNós#Crescer é 
destinado a todos os colaboradores da 
Mundotêxtil que tenham filhos a estudar 
em Portugal. A este requisito, acresce 
que os candidatos (filhos) não podem 
exercer profissão remunerada, de forma 
continuada e a tempo inteiro; devem viver 
na dependência económica exclusiva dos 
progenitores e devem ter obtido aprovei-
tamento escolar no ano letivo anterior.
O Programa contempla duas tipologias:
Bolsas de Mérito (privilegiam o bom 
desempenho escolar) e Bolsas de Apoio 
Social (pretendem apoiar filhos de cola-
boradores com menor rendimento “per 
capita” no agregado familiar).
Neste primeiro ano de programa, chega-
ram-nos cerca de 100 candidaturas às bol-
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sas de estudo, um número muito superior 
ao que esperávamos e que acreditamos 
crescerá no próximo ano.
Após a análise cuidada de todas as candi-
daturas, foram atribuídas, 8 bolsas de es-
tudo, dividindo-se em 2 de Mérito Escolar 
e 6 de Apoio Social, sendo a entrega das 
Bolsas feita de acordo com:

//Ensino Secundário: atribuição de 3 
Bolsas de Estudo e 1 Bolsa de Mérito 
Escolar

//Ensino Superior: atribuição de 3 
Bolsas de Estudo e 1 Bolsa de Mérito 
Escolar

PARABÉNS
Bruna Abreu | Filipe Fernandes | Gonçalo 
Ribeiro | João Miranda | Lara Ferreira da 
Silva | Marco Pereira | Marcos Cardoso | 
Maria Lopes

É com enorme prazer que a Mundotêxtil 
apoia os filhos dos colaboradores a enfren-
tar cada desafio e através da atribuição 
destas bolsas de estudo, desejamos que 
continuem a apostar na sua formação!

Parte Da Nossa Natureza



  Parte Da Nossa Natureza  Parte Da Nossa Natureza 

PARTEDETI PARTEDETI

FOI ASSIM 
O NATAL 
MUNDOTÊXTIL!
O Natal, costuma ser para a Mundotêxtil, 
um momento de partilha e convívio. Mas 
o Natal 2021, ficou mais uma vez marcado 
pelo atual contexto pandémico que nos 
impossibilitou de juntar a família Mundo-
têxtil na celebração desta época festiva.
Sentimos que tínhamos que fazer tudo o 
que estivesse ao nosso alcance para pro-
teger a saúde e segurança de todos os co-
laboradores sem esquecer que este é um 
tempo de esperança e partilha. Por isso, 
foram algumas as iniciativas que levamos a 
cabo para que pudéssemos sentir alegria 
e ver um sorriso na cara de cada um.

CABAZES DE NATAL
A forma que encontramos para desejar 
a todos os nossos colaboradores um 
“Feliz Natal” e reconhecer o contributo 
de cada um para o sucesso da Mundo-
têxtil, foi através da oferta de um cabaz 
de Natal composto por bacalhau, vinho, 
espumante, azeite, frutos secos, compota 
de abóbora, queijo, chouriço, pai natal de 
chocolate, bolachas e aletria. Foram ao 
todo 610 cabazes que tornaram a ceia de 
Natal dos colaboradores mais saborosa.

CONCURSO
Dentro da magia de Natal, desafiamos 
todos os colaboradores a porem à prova 
a sua criatividade através da criação do 
melhor adereço de Natal. 
Aos vencedores do concurso, foram atri-
buídos os seguintes prémios:

//1º Prémio - João Sousa (250€ em 
cartão continente)
//2º Prémio - Cristina Abreu (150€ em 
cartão continente)
//3º Prémio – Ana Sousa (100€ em 
cartão continente)

Todos os trabalhos, para além de serem 
partilhados nas redes sociais, foram 
expostos na receção da Mundotêxtil para 
que todos os colaboradores pudessem 
apreciar a originalidade e empenho colo-
cados neste desafio. Aliás, tendo em conta 
a superação desta prova, todos os partici-
pantes receberam um prémio.

SORTEIO DE NATAL
Sorteamos 3 estadias no Algarve em regi-
me de hotel tudo incluído. Os felizes con-
templados neste sorteio, que estão já, com 
toda a certeza, a preparar as suas férias de 
2022 com as suas famílias, foram:

Luís Basílio Gomes Monteiro 
Maria de Fátima Rocha Marques 
Sara Sofia Silva Ribeiro

NATAL DOS MAIS NOVOS
Sendo o Natal, por excelência, dos mais 
pequenos e não tendo sido possível 
festejar esta data com a presença dos 
mais novos, não foi por isso que deixamos 
de pensar nos meninos e meninas que 
“emprestam” todos os dias o seu pai ou a 
sua mãe para trabalhar na Mundotêxtil, e 
enviamos para todos os filhos dos nossos 
colaboradores, com idade igual ou inferior 
a 18 anos, um livro adequado à sua faixa 
etária. No total, oferecemos cerca de 260 
livros!
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