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BEM-VINDO!
Esta é a primeira edição da PARTE DE TI, 

a newsletter da Mundotêxtil que apresenta 

os principais projetos em que estamos 

envolvidos, dá a conhecer os que fazem 

parte de nós, as equipas que ao longo dos 

últimos 46 anos, com o seu know-how e 

profissionalismo, nos levaram mais longe e 

antecipa aquilo que nos preparamos para 

fazer, pelo mundo fora, sempre de uma forma sustentável e inovadora.

Decidimos, por isso, partilhar com todos o nosso percurso sem paragens e de 

aprendizagem contínua. Um percurso que nos orgulha e que faz PARTE DE TI.

Ana Vaz Pinheiro

Board of Directors Mundotêxtil

THE 
CLARITY
Porque a vida é feita de coisas simples!

Fechem os olhos e pensem no momento 
mais bonito da vossa vida - não o mais pro-
dutivo ou bem sucedido, mas o mais boni-
to. Foi com foco nos momentos bonitos da 
nossa vida que a Mundotêxtil criou a cole-
ção THE CLARITY.
Esta é uma coleção inspirada na luz, na pu-
reza, na simplicidade e transparência, que 
funde elementos naturais com caracterís-
ticas tradicionais e foca principalmente no 
nosso bem-estar, fazendo com que nos sin-
tamos seguros, confortáveis e em paz.

A coleção leva-nos para 4 caminhos dife-
rentes dessas nossas memórias,
por isso, continuem de olhos fechados e 
deixem-se guiar nesta viagem.

COLLECTION
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DIA DA 
MULHER
Por ti, por Mim, por Todas. Por Ele

No dia 8 de Março, comemorámos o Dia 
Internacional da Mulher, data que se 
celebra desde o início do século passado, 
como forma a reconhecer a importância e 
contributo da mulher na sociedade e re-
cordar as conquistas das mulheres e a luta 
contra o preconceito e desigualdade.
Para a Mundotêxtil, celebrar o Dia da 
Mulher é uma oportunidade para reco-
nhecer os êxitos das suas 235 Mulheres e 
sublinhar que todas elas são um exemplo 
de coragem, capacidade, força, competên-
cia e humanidade..

DIA DO 
PAI
“Um verdadeiro pai ajuda a crescer, educa, 
estrutura o carácter, ensina coisas banais e 
especiais, tem paciência para ouvir, enche 
de confiança, mostra mundos novos, con-
sola na tristeza, alegra-se com as alegrias, 
leva pela mão, protege, sabe sempre como 
espantar os medos e convocar a coragem, 
conta histórias antigas, fala dos avós e 
de outros tempos, diz coisas que mais 
ninguém diz e faz coisas que mais ninguém 
faz.” 
Laurinda Alves

Por tudo isto, na Mundotêxtil, 
parabenizamos todos aqueles que são Pais 
e que todos os dias “roubam” umas horas 
aos seus filhos, para connosco tornar a 
Mundotêxtil cada vez melhor.
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Glória Silva
CHEFE DE SECÇÃO
REVISTA | CONFEÇÃO MANUAL

A mais antiga colaboradora da 
Mundotêxtil
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Poucos dias depois do dia Internacional 
da Mulher, fomos à conversa com a Glória 
ou Lola como é carinhosamente chamada 
por aqueles que lhe são mais próximos, e 
descobrimos nela a personificação do que 
é ser MULHER – Forte, Corajosa, Amiga, 
Mãe e Líder.
Tinha 14 anos quando começou a trabalhar 
na Mundotêxtil, era ainda uma menina de 
Lustosa que sonhava ser advogada. Boa 
aluna, a mais nova de 7 irmãos, teve que 
desistir dos estudos para ajudar a famí-
lia. Hoje não vive amargurada com o que 
podia ter feito, porque se diz plenamente 
feliz.
Pessoa de muita fé e devota de Santa 
Teresinha com quem divide os dias menos 
bons, Glória quando questionada sobre 
o pior momento que viveu no seu percur-
so profissional, não consegue identificar 
nenhum e lembra-se da resposta que a sua 
colaboradora mais nova deu numa audi-
toria: “trabalhar na Mundotêxtil é como 
ir para uma festa, todas vão trabalhar 
contentes”.
Quando recorda os tempos em que era 
menina na Mundotêxtil, não consegue 
deixar de se comover, diz que apesar de o 
trabalho nessa altura ser muito, era mais 
fácil. Hoje os clientes são mais exigentes 
e é preciso trabalhar com muita atenção 
para que nada falhe - “Agora trabalhar em 
felpos é como trabalhar com vestidos de 
noiva. É preciso muito rigor”.
Começou por cortar à mão. Era um corte 
com uma tesoura muito grande para as 
suas mãos de menina, que cortavam o 
melhor e mais rápido que conseguia.
Mais tarde, a sua chefia pô-la a aprender 
numa máquina, mas já atento à força de 
trabalho da Glória e às suas características 
de liderança, o Sr. José Pinheiro disse – 

“Não quero a Gloria a aprender na máqui-
na, tenho planos para ela”. Os planos eram 
a secção de revista que foi chefiar. Hoje 
é chefe de secção da revista e confeção 
manual e tem a seu cargo cerca de 55 
mulheres que são o seu “rebanho” como 
gosta de chamar.
Cresceu com a empresa, e não foi só a 
nível profissional, aprendeu com as suas 
chefias que recorda com muita saudade, 
os bons valores, a solidariedade e o res-
peito pelos outros. A Mundotêxtil também 
cresceu muito, diz que “esta empresa era 
um salão e agora é um império”.  Sente-se 
em casa, ao ponto de os momentos mais 
marcantes da sua vida serem pautados 
pelo seu casamento, o nascimento dos 
seus dois filhos e do neto de 8 anos, e si-
multaneamente pelo nascimento das filhas 
do Sr. José Pinheiro, que hoje, juntamente 

“Agora trabalhar 
em felpos  é como 
trabalhar em 
vestidos de noiva. 
É preciso muito 
rigor”

com o pai, estão na gestão da sua 2ª casa. 
Hoje tem a felicidade de ver um dos seus 
filhos a trabalhar na empresa, mas também 
sente uma honra enorme em ver as filhas 
do Sr. José Pinheiro na administração. 
Neste momento da conversa, recua uns 
anos, e recorda com muita alegria “as me-
ninas do Sr. José Pinheiro a dar a mão ao 
pai quando as passeava pela empresa”. 
E é nesta grande família, a sua e a da Mun-
dotêxtil, que se sente feliz. Diz até que 
este é o segredo para se manter com um 
ar tão jovem – ama o que faz e diz quase 
todos os dias à sua equipa: “Trabalhamos 
muito, estamos cansadas, mas felizes!”
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GESTOS 
QUE ESTÃO 
NO NOSSO 
ADN
A Mundotêxtil é uma empresa que vai 
muito além do seu processo industrial. Há 
valores que estão desde a sua fundação, 
são partilhados pela administração e cola-
boradores e materializam-se na devolução 
de valor à sociedade.
A Mundotêxtil tem vindo a desenvolver 
um conjunto de ações ao nível da res-
ponsabilidade social. Hoje vamos falar da 
AIREV.
São quatro as atuais respostas sociais da 
AIREV e todas elas com o objetivo bem 
vincado de melhorar a qualidade de vida 
de quem nasceu com uma deficiência, 
quem apresenta um atraso de desenvol-
vimento ou quem vive com uma doença 
mental. As respetivas famílias são parte 
integrante da atuação da AIREV.

Centro de Atividades Ocupacionais 
(CAO)
É no CAO que a AIREV recebe todos os 
dias os seus utentes para que sejam esti-
mulados, desenvolvam as suas capacida-
des, reforçam a sua autoestima, autonomia 
e a tão desejada integração social.

Lar Residencial da AIREV
Casa que acolhe muitos dos jovens e 
adultos que vivem no Lar Residencial da 
AIREV.

Saúde e Interpretação da Mente (SIM)
Com um gabinete na cidade de Vizela, 
a equipa do SIM, com experiência em 
doença mental, tem como missão apoiar, 
de forma gratuita, jovens e adultos.

Equipa Local de Intervenção de Vizela 
(ELI)
São quase cem as crianças com alterações 
ou atraso de desenvolvimento que atual-
mente beneficiam do apoio da ELI Vizela. 

SARA SANTOS
DIRETORA TÉCNICA AIREV

“Existem pessoas e empresas que passam pela nossa institui-
ção e nos deixam marcas inapagáveis no tempo, é o caso da 
Mundotêxtil, que sempre demonstrou vontade de caminhar ao 
nosso lado, nunca nos deixando desamparados. Os donativos 
à instituição são uma constante, fazendo com que a nossa luta 
pela felicidade dos nossos jovens especiais seja mais fácil de 
alcançar. 
As palavras são poucas e insuficientes para demonstrar tama-
nha gratidão para com a empresa Mundotêxtil. Esperamos con-
tinuar a contar com o Vosso generoso apoio e é um descanso 
saber que existem pessoas que pensam no próximo antes de 
pensar em si.”
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NÃO HÁ 
PLANETA B!
Na Mundotêxtil olhamos para o nosso 
planeta como algo “querido” e a preservar. 
Compreendemos que os recursos nele 
existentes são limitados e a sua utilização 
de forma desorganizada e desordenada 
levará ao seu fim (na forma habitável 
como hoje existe). Por isso, defendemos o 
desenvolvimento sustentável e utilizamos 
os recursos hoje, a pensar nas gerações de 
amanhã.
Já lá vai o tempo em que a responsabili-
dade das empresas era apenas económica 
(de gerar lucro). A responsabilidade das 
organizações foi evoluindo para uma 

responsabilidade legal (agir dentro da lei), 
ética (fazer o que está certo) e mais recen-
temente social (contribuir para a melhoria 
das condições de vida social incluindo 3 pi-
lares: o económico, o social e o ambiental). 
Percebemos, na Mundotêxtil, que a nossa 
responsabilidade passa também pelas 
questões ambientais e por isso, numa 
primeira fase, tomamos consciência dos 
nossos dispêndios ambientais e demos 
passos importantes para potenciar os nos-
sos rendimentos ambientais, como se de 
uma contabilidade ambiental se tratasse.

Gestão de 
resíduos
É nesta ótica que a Mundotêxtil tem 
trabalhado ao longo dos anos, através da 
prevenção da geração de resíduos e subs-
tituição do conceito de fim de vida, com a 
criação de novos fluxos circulares, como a 
valorização de resíduos.

155 580 Kg

38 790 Kg

4 217 Kg

31 380 Kg

13 670 Kg

183 695 Kg

Neste momento, podemos afirmar, que 
todos os nossos resíduos (excetuando os 
orgânicos), têm valor acrescentado, isto é, 
100% dos nossos resíduos são vendidos. 

Resíduos Valorizados (2020)

Desperdício Têxtil 
(fibras têxteis processadas)

Madeira 
(paletes)

Sucata Metálica
(metais não ferrososs)

Embalagens de plástico

Sucata Metálica
(metais ferrosos)

Cartão Papel
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CONSCIOUS
50% Algodão reciclado e 50% Algodão orgânico

Conscious é um fio ecológico 
feito com 50% de algodão 
reciclado e 50%  de algodão 
orgânico. Este fio não precisa 
de ser tingido, pois existe numa 
ampla paleta de cores. 
Este fio é sustentável porque 
não faz uso de água ou produtos 
químicos.

Pegada de 
Carbono
Numa perspetiva de melhoria contínua, a 
monitorização da pegada de carbono, é 
um outro indicador incorporado no Siste-
ma de Gestão da Mundotêxtil.
Infelizmente, a indústria têxtil contribui, 
com a sua atividade diária, para a emissão 
de gases que têm a sua quota parte de 
responsabilidade nas alterações climáticas 
do planeta Terra. Por termos essa cons-
ciência, tornou-se para nós imprescindível 
minimizar os danos ambientais e investir 
em alternativas para reduzir as emissões 
de gases. 
Em 2013, assinamos o Acordo de Raciona-
lização dos Consumos de Energia (ARCE) 
e estamos fortemente empenhados em 
diminuir a nossa pegada de carbono. De 
acordo com o Plano de Racionalização dos 
Consumos de Energia, o objetivo para uma 
empresa da dimensão da Mundotêxtil é 
uma redução de 6% a cada 8 anos. Desde 
2013 temos tomado medidas para que 
essa meta seja superada:
//Ao nível da eficiência energética, espe-
cialmente com a aquisição de máquinas 
industriais:

Jet’s com razão de banho mais curto;
Substituição de râmulas e tumblers a 
termofluído por equipamentos com 
queima direta;
Substituição da central de ar compri-
mido;
Instalação de iluminação LED.

//Redução da capacidade instalada, otimi-
zando o parque industrial.
//Utilização de energia térmica oriunda de 
cogeração.
//Aproveitamento do calor dos efluentes.

“Em 2013, 
assinamos 
o Acordo de 
Racionalização 
dos Consumos 
de Energia 
(ARCE) e estamos 
fortemente 
empenhados 
em diminuir a 
nossa pegada de 
carbono”

Neste momento, podemos afirmar com or-
gulho que desde essa data, já conseguimos 
reduzir em 27% o consumo de carbono no 
nosso processo.
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Mundotêxtil - Indústrias Têxteis
Rua da Saudade 280 - 400
4815-413 Vizela
Portugal

T: (+351) 253 489 420

mundotextil.pt


