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Introdução
O projeto Green Textiles Club enquadrou-se nas 
prioridades e objetivos Estratégicos da Europa 
2020 que visa alcançar uma economia inteligen-
te, sustentável e inclusiva, desenvolvendo uma 
economia baseada no conhecimento e na ino-
vação, no crescimento sustentável, promovendo 
uma economia eficiente, competitiva e respon-
sável quer em termos de gestão e otimização de 
recursos, como de coesão social.

O aumento do consumo mundial de têxteis e 
vestuário tem vindo a pressionar os níveis de 
produção, com consequente impacte ambiental e 
social, tendo em conta a utilização intensiva, por 
parte desta indústria, de energia, água, químicos, 
petróleo, mão-obra, não esquecendo de igual for-
ma o impacte em termos das cadeias de distri-
buição e logística. 

O Setor Têxtil e Vestuário (STV) português vem 
reconhecendo, de forma crescente, a sua respon-
sabilidade em termos do impacte da sua ativida-
de na sociedade e no ambiente. É neste contexto 
que surge a ideia da criação de um clube de em-
presas sustentáveis do STV português, o “Green 
Textiles Club”, cujo compromisso está assente 
em critérios de sustentabilidade, quer de nature-
za social, económica, ecológica, quer de natureza 
cultural, com o objetivo de troca de experiências, 
definição de estratégias comuns ao setor, ativida-
des de benchmarking e promoção de boas práticas 
de sustentabilidade das empresas portuguesas.

Este projeto teve a particularidade de envolver 
um setor que representa um exemplo a seguir ao 
nível da abertura aos mercados externos, intensi-
ficando a necessidade destas empresas estarem 
ajustadas e cumprirem, além dos requisitos dos 
clientes, os referenciais internacionais, em parti-
cular, os associados à sustentabilidade, bem como 
a necessidade de promoverem a comunicação 
destas práticas junto do mercado internacional. 

A candidatura ao incentivo à qualificação e inter-
nacionalização das PME, para projetos conjuntos, 
que se materializou no projeto Green Textiles 
Club, teve como objetivo o desenvolvimento de 
processos de qualificação das PME e das suas 
estratégias de negócio, procurando promover 
os fatores críticos de sucesso para as empresas 
penetrarem com maior facilidade em mercados 
competitivos e globalizados, melhorando as suas 
práticas, aumentando o seu reconhecimento e o 
seu negócio internacional. 

O presente Guia aborda algumas das Boas Práti-
cas de Sustentabilidade, adotadas pelas empresas 
aderentes do Green Textiles Club, recolhidas pelo 
CITEVE no âmbito da sua intervenção nas em-
presas  ou partilhadas por estas nas Sessões Con-
juntas realizadas no decorrer do projeto, as quais 
poderão ser adotadas por outras empresas de for-
ma a melhorar o seu nível de sustentabilidade e a 
sua responsabilidade junto dos stakeholders.

O Guia encontra-se dividido em três partes fun-
damentais, a primeira parte aborda o projeto 
Green Textiles Club e sua intervenção, a segun-
da parte é dedicada às empresas aderentes e a 
terceira parte é relativa às BPS (Boas Práticas de 
Sustentabilidade) identificadas no projeto, com 
referência a cada uma delas.
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O Green Textiles Club, tendo como pilar a sustentabilidade económica, social e ambiental, identificou desde logo como critérios de ade-
são, empresas PME, do setor têxtil e vestuário, que tivessem um compromisso com a sustentabilidade, interessadas na implementação 
e certificação de novos referenciais nesta área, os quais deveriam potenciar o reconhecimento deste setor em termos nacionais, mas 
sobretudo em termos internacionais.

Desta forma, foram selecionadas, no âmbito deste projeto, a medida ECO INOVAÇÃO, com a implementação e certificação do referencial 
internacional STeP (Sustainable Textile Production) by OEKO-TEX®, direcionado à produção têxtil sustentável, aplicável à cadeia de for-
necimento têxtil, em todas as fases do processo produtivo na vertente ambiental, qualidade, responsabilidade social, segurança e saúde 
no trabalho, bem como a medida QUALIDADE, através da implementação e certificação do referencial internacional ISO 9001:2015 que 
institui nas empresas novas práticas de gestão, transversais a toda a sua atividade, baseadas na inovação organizacional, liderança, defini-
ção de estratégias, análise de risco, na gestão do conhecimento, na otimização de processos orientados a resultados, visando a gestão do 
sucesso sustentado de uma organização.

O Green Textiles Club, sendo uma iniciativa de natureza complementar, consubstancia um projeto com características inovadoras, preten-
dendo ser um clube de integração e homogeneidade das PME’s participantes, com atividades semelhantes, ou interligadas quer a mon-
tante quer a jusante, e dinamizador de empresas sustentáveis que mobilize outras empresas do STV para novos e diferenciadores desa-
fios, com incremento nas 4 vertentes da inovação (processo, produto, organizacional e marketing) alcançando um novo posicionamento e 
reconhecimento das empresas portuguesas em matéria de Sustentabilidade e Inovação, contribuindo para o aumento da competitividade 
responsável destas empresas no mercado global.

Assim, a adoção destes novos sistemas de certificação, realizados por organismos independentes, reconhecidos internacionalmente, 
constitui um importante fator na criação de valor destas empresas, e na comunicação transparente aos seus consumidores e restantes 
partes interessadas.

O Green Textiles Club serviu também, de plataforma de comunicação, troca de experiências e networking entre as empresas participantes 
no projeto, permitindo, além de suporte na resolução de dificuldades, o reforço da suas capacidades e a troca de boas práticas em matéria 
de sustentabilidade. 

Compromisso com a 
sustentabilidade

Indutor
das BPS

Económica

Social

Ambiental

Reconhecido 
no STV 

nacional/
internacional



6

Guia Boas Práticas de Sustentabilidade

Os referenciais

STeP by OEKO-TEX® 
Promovido pela Associação Internacional OEKO-TEX®, com os seus 15 institutos membros e com representações em mais de 60 países 
no mundo, os institutos OEKO-TEX® são entidades credenciadas, institutos independentes, onde está incluído o CITEVE, com compe-
tências específicas do STV.

Ao nível da produção têxtil sustentável, o STeP by OEKO-TEX® é aplicável à cadeia de fornecimento têxtil, em todas as fases do processo 
produtivo na vertente ambiental, qualidade, responsabilidade social, segurança e saúde no trabalho.

Fonte Citeve, adaptado de https://www.oeko-tex.com/en/business/certifications_and_services/step_by_oeko_tex/step_start.html

ISO 9001:2015
A ISO 9001:2015 aposta em novas práticas de gestão e de organização, na otimização e controlo de processos e recursos, na sua orientação 
a melhores resultados, na importância dos recursos humanos e seu conhecimento nas empresas. 

A implementação e certificação destes referenciais visou não só dotar as empresas de melhores e novas competências ao nível da susten-
tabilidade, bem como comunicar a todas as partes interessadas o seu compromisso com as questões da sustentabilidade. 

A aposta na Certificação STeP by OEKO-TEX® e na ISO 9001:2015 influi diretamente nos quatro tipos de inovação (Produto, Processo, Or-
ganizacional e Marketing), já que são medidas transversais a toda a empresa e que se refletem na forma com o produto chega ao mercado, 
na alteração significativa dos processos produtivos ou organizacionais, no novo conhecimento gerado com vista a responder aos requisitos 
normativos.

Para as empresas que decidiram apostar na implementação  STeP by OEKO-TEX® e/ou na ISO 9001:2015 foi uma decisão que envolveu 
importantes alterações a nível organizacional, desde logo, devido à implementação de novas e significativamente melhoradas medidas, 
registo e controlo dos respetivos resultados. Por fim, e o mais importante ao nível da visibilidade para o mercado (inovação em Marke-
ting), é a divulgação por parte das empresas dos certificados obtidos, nos mais diversos espaços de comunicação com vista a transmitir 
uma imagem de rigor, qualidade, sustentabilidade, com especial preocupação ambiental e social.

Desempenho ambiental

Responsabildade social

Gestão ambiental

Gestão de qualidade

Gestão de produtos químicos

Segurança e saúde
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Identificação dos referenciais implementados pelas empresas aderentes ao Green Textiles Club:

Empresa STeP by OEKO-TEX ® ISO 9001:2015

A. Sampaio & Filhos - Têxteis S.A. 

António Salgado & C.ª, Lda   

Bê-Dex Têxteis, Lda 

Carcemal – Malhas e Confeções, Lda   

Clariause - Tinturaria e Acabamentos de Fios, S.A. 

Cordeiro, Campos & C.ª, Lda  

CPC – Conceição Pereira & Carvalho, Lda 

Domingos de Sousa & Filhos, S.A.   

Lopes & Carvalho, Lda 

Pafil Confeções, Lda 

Pedrosa & Rodrigues, S.A. 

Silsa Confeções, S.A. 

Sonicarla Europa - Têxteis, S.A. 

Tapa Costuras - Produção e Comércio de Vestuário, Lda 

Têxteis Penedo, S.A.  

Têxtil Sancar, Lda   

Trotinete, Lda  
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A A. Sampaio foi fundada em 1947 e é uma empresa líder de mercado no fabrico de malhas circulares.

A sua estratégia é baseada na capacidade de oferecer aos seus clientes uma grande variedade de malhas circulares produzidas segun-
do os mais elevados padrões de qualidade.

Possuem grande flexibilidade e capacidade de inovação baseada na mais moderna tecnologia, bem como em 70 anos de know-how 
e experiência de mercado.

A A. Sampaio é certificada pelas normas ISO 9001:2008, Standard 100 by OEKO-TEX®, STeP by OEKO-TEX® e GOTS.

Guia Boas Práticas de Sustentabilidade

A. Sampaio & Filhos - Têxteis, S.A.

EMPRESA
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A António Salgado destina-se à produção de tecidos a metro e produto acabado para têxteis-lar. Apresentamos a nossa coleção 
própria anualmente, com desenvolvimentos pontuais a cada estação. Adaptando as últimas tendências e inovações aos produtos, de 
forma a apresentar ao cliente um produto sempre diferenciador.

Procuramos a satisfação dos nossos clientes e como tal produzimos ainda desenhos e produtos de acordo com os conceitos de cada 
marca. Somos uma empresa com bastante know-how no que respeita ao design e ao desenvolvimento de tecidos jacquard, assumin-
do um compromisso com cada cliente na apresentação de um produto distinto, com qualidade e competitivo

A António Salgado é uma empresa jovem, de natureza tradicional e familiar, na sua génese, mas de cariz moderno na atitude e desem-
penho empresariais.

Desde a sua fundação, em 1998, a António Salgado tem-se dedicado a criar conforto, design e bem-estar, através da produção de 
artigos têxteis para o lar.

Os tecidos desenvolvidos na unidade industrial de que dispõe são principalmente transformados em colchas, plaids e capas de edre-
dons. A qualidade e a singularidade dos jacquards da António Salgado são hoje reconhecidos pelos clientes, explicando, naturalmente, 
o sucesso que a empresa tem vindo a conquistar nos mercados nacional e internacional.

A Qualidade e a Inovação estão presentes em todos os produtos apresentados na coleção. As tendências são integradas em todas as 
fases do desenvolvimento dos produtos: passando pela tecelagem, acabamentos até à sua confeção.

Com o objetivo de apresentar aos clientes produtos que respondem aos seus estilos de vida e preocupações ambientais, a António 
Salgado procura selecionar as matérias-primas mais inovadoras do mercado. Todo o trabalho, rigor e know-how da António Salgado 
tem como principal finalidade criar laços duradouros e de verdadeira parceria com os seus clientes.

António Salgado & C.ª, Lda.
EMPRESA
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Fundada em Janeiro de 1989, a Bé-Dex Têxteis, Lda. tem adoptado desde então, e continuamente, uma filosofia de aposta nos altos pa-
drões de qualidade que o mercado exige e na modernização constante dos equipamentos fabris, fazendo da empresa, uma empresa 
capaz de enfrentar os grandes desafios dos dias de hoje, num sector extremamente competitivo.

Correspondendo aos grandes desafios da actualidade, a empresa está vocacionada a trabalhar com encomendas pequenas e diver-
sificadas, estando ligada a um vasto leque de marcas de renome internacional .

A Bê-Dex Têxteis, Lda. produz vestuário exterior em malha para Senhora, Homem e Criança, produzindo para o segmento da moda e 
segmento desportivo e lazer. Os materiais utilizados são a totalidade das malhas dos teares circulares.

Utilizam as matérias-primas mais inovadoras e com a mais alta qualidade do mercado, em várias composições, tais como: algodão, 
viscose, modal, misturas com cashemira e lã, fibras sintéticas ou artificiais.

No processo de fabrico são usados os melhores equipamentos, e face a cada etapa de produção, procuram seleccionar o melhor 
fornecedor.

Os produtos da empresa destinam-se exclusivamente ao mercado externo, exportando para países tais como: França, Bélgica, Holan-
da, Inglaterra, entre outros.

EMPRESA

Guia Boas Práticas de Sustentabilidade

Bê-Dex Têxteis, Lda.



13

EMPRESA

Carcemal - Malhas e Confeções, Lda

O percurso da Carcemal começou em 1987, com a forte convicção de que podería fazer a diferença no mercado têxtil através da qua-
lidade dos seus produtos. Com o decorrer dos anos, tanto as instalações como a equipa têm vindo a crescer, sendo que atualmente 
a Carcemal tem cerca de 4.400m² e 117 funcionários. Encontrando-se na região norte do país, mais especificamente em Barcelos, um 
dos grandes centros da atividade têxtil a nível nacional. Conta com um parque de máquinas moderno, composto por máquinas de 
costura, máquinas de corte Gerber, máquina de dobrar e área de produção climatizada com sistema AVAC. A qualidade e competência 
têm sido o seu forte ao longo dos anos, fazendo com que na sua rede de clientes estejam diversas marcas de prestígio internacional, 
algumas das quais desde a fundação da Carcemal.

Sendo a aposta na qualidade o maior desafio, em 2001 optou por implementar o sistema de gestão de qualidade com base na norma 
NP EN ISO 9001 que mantem até hoje.

O dinamismo e eficiência da Carcemal têm merecido o reconhecimento nacional, nomeadamente através da distinção, pela revista 
EXAME, como melhor empresa do Ano no setor “Têxteis, vestuário e couro” PME em 2014 e novamente em 2015, e pelo IAPMEI com a 
atribuição do estatuto de PME Excelência em 2009, 2012, 2014 e 2015.
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A CLARIAUSE - Tinturaria e Acabamentos de Fios, S.A., foi constituída em Novembro de 2005 tendo como objetivo a prestação de 
serviços de fios tintos, apostando em duas variáveis chave, o cumprimento dos prazos de entrega e a qualidade do produto final. Ao 
longo dos anos, o investimento na modernização de equipamentos, técnicas de trabalho e a informatização revelaram-se fatores de-
cisivos para o sucesso.

A tinturaria está equipada com 24 máquinas de tingimento, possui uma grande diversificação das mesmas, permitindo o tingimento 
de todo o tipo de matérias-primas (fio) em diferentes composições, algodão, linho, lã, seda, viscose, modal, lyocel, poliamida, poliéster, 
acrílicos…  Dispõe de cozinha de cores com doseamento automático que garante o cumprimento das receitas estipuladas, asseguran-
do a fiabilidade do tingimento. 

A Clariause é certificada de acordo com a norma GOTS, pela IMO-CH. A norma GOTS é o padrão de referência para os têxteis feitos a 
partir de fibras orgânicas. Também dispõe de certificação Oeko-Tex® Standard 100 classe II, bem como é certificada de acordo com a  
norma NP EN ISO 9001:2008, encontrando-se atualmente na implementação do sistema ISO 14001:2015 e atualizar o seu sistema da 
qualidade pelo novo referencial ISO 9001:2015.

Guia Boas Práticas de Sustentabilidade

Clariause Tinturaria e Acabamentos de Fios, S.A.

EMPRESA
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Cordeiro, Campos & C.ª Lda.

A Cordeiro, Campos & Cª Lda., constituída em março de 1982, é uma empresa do tipo familiar, e a sua atividade é a de confeção de 
vestuário exterior em série, em malha, para bebé, criança, senhora e homem. Localizada em Roriz, Barcelos, trabalha em regime de 
subcontratação para grandes marcas mundiais, destacando-se os seguintes mercados de exportação: Dinamarca, Finlândia, França, 
Holanda, Hong Kong, Inglaterra e Suécia.

Com uma larga experiência de 30 anos no mercado têxtil, a sua aposta é em segmentos de gama alta e na confeção de produtos de 
elevada qualidade e de elevado valor acrescentado, desenvolvendo processos de fabrico inovadores, pois possui a mais avançada 
tecnologia, recursos humanos qualificados e um sistema produtivo bem estruturado que lhe permite competir no mercado global.

A Cordeiro Campos tem sido capaz de manter o seu negócio forte e em crescimento e, desde 2007 até aos dias de hoje, tem sido 
galardoada com prémios nacional PME Líder e PME Excelência. No ano de 2014, recebeu a dupla distinção de Melhor Empresa do Sec-
tor Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro e ainda a Melhor PME do ano de todos os sectores de atividade, atribuídos pela Revista Exame.

EMPRESA
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A Conceição Pereira & Carvalho Lda. (CPC), especializada na  confecção de vestuário de senhora, homem, criança e bebé, localiza-se 
em Vila Nova de Famalicão, em pleno Vale do Ave.

Maioritariamente a sua produção destina-se ao mercado externo, com destaque para a Dinamarca, Irlanda, Inglaterra, Suécia e Espa-
nha, representando cerca de 90% do volume de negócios da empresa.

Em 1994 a área útil das instalações triplica de forma a dar uma resposta eficaz a todos os clientes e encomendas existentes. Mais re-
centemente, efetuou obras de melhoria das suas instalações, usufruindo a partir de então de uma área útil de 2400 m 2, de processos 
mais tecnológicos e de um sistema mais organizacional.

Alinhado com a sua estratégia de posicionamento do mercado pela qualidade e sustentabilidade, implementou melhores praticas de 
qualidade e sustentabilidade, pretendendo a  certificação STeP (Sustainable Textile Production by OEKO-TEX®).

Guia Boas Práticas de Sustentabilidade

CPC Conceição Pereira & Carvalho Lda.

EMPRESA
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Fundada em 1961, a Domingos de Sousa é uma empresa de referência na área dos atoalhados de felpo Jacquard. Desde a sua funda-
ção, a empresa teve sempre uma estratégia pró-activa e sustentada, que lhe permitiu estar adaptada ao meio empresarial em que se 
insere e às exigências dos mercados mais sofisticados. A DS produz para grandes retalhistas e distribuidores internacionais, oferecen-
do produtos com elevada personalização e qualidade nas gamas média e alta. Hoje em dia exporta maioritariamente para os países 
europeus, mas também para o Japão e EUA.

A gestão da Qualidade e Ambiente são componentes integrantes da actividade da empresa, com certificações acreditadas: ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, Standard 100 by OEKO-TEX® e BSCI (Business Social Compliance Initiative).

Domingos de Sousa & Filhos, S.A.
EMPRESA
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A Lopes & Carvalho, tem como atividade principal desenvolver e comercializar vestuário e acessórios para Homem, Senhora, Criança 
e Bebé, com a particularidade de conseguir oferecer aos seus clientes a execução de encomendas de quantidades médias baixas, 
permitindo-lhes uma grande rotatividade nos modelos, com prazos de entrega curtos.

Ao nível da atuação no mercado, a Lopes & Carvalho sempre teve uma vocação exportadora que hoje representa quase a totalidade 
das vendas (99,4% de exportações). A empresa assume-se como um parceiro fundamental dos seus clientes, já que para além da 
aposta no gabinete de desenvolvimento de produto, onde faz vigilância das tendências de mercado e propõe aos seus clientes novos 
desenvolvimentos e criação de amostras, tem também a faculdade de procurar artigos têxteis complementares solicitados pelos 
clientes junto de vários fornecedores têxteis que se inserem na região Norte de Portugal. 

A Lopes & Carvalho é detentora da marca PIUPIA, roupa infantil dos 0 aos 6 anos que neste momento exporta para países como 
Austrália, Nova Zelândia, Japão, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, Suíça, França… Tem neste momento em execução um 
Projecto de Internacionalização no âmbito do PT2020 que espera alavancar a penetração da marca infantil.

Guia Boas Práticas de Sustentabilidade

Lopes & Carvalho, Lda.
EMPRESA
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A PAFIL é uma empresa familiar que atua no setor têxtil desde 1988. A origem do seu nome resulta da relação familiar dos seus sócios 
(PAis e FILhos - PAFIL).

A PAFIL é um produtor de roupa global, especializada em vestuário técnico com enfoque para vestuário de Neve, Moda, Montanha e 
EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual). A sua equipa de Inovação e Desenvolvimento proporciona aos seus Clientes um produto 
inovador utilizando as mais variadas tecnologias tais como fusão de materiais, colagem de tecidos, cortes e gravações a laser, selagem 
de costuras, entre outras.

A PAFIL possui equipas compactas e multidisciplinares, facilmente mutáveis em função das constantes exigências do mercado. O seu 
“know-how”, flexibilidade e capacidade de resposta das nossas equipas de desenvolvimento e produção, tem permitido um cresci-
mento sustentado e baseado na inovação do sector têxtil.

Desde a sua origem, a PAFIL tem adotado uma postura de harmonia entre o desenvolvimento económico, de responsabilidade social 
e de proteção ambiental, suportada numa cultura de valores de ética e respeito para com todos aqueles com quem se relaciona.

A PAFIL procura cumprir com a sua responsabilidade perante clientes, colaboradores, fornecedores e meio ambiente, não descorando 
o apoio a associativismos locais.

Pafil Confeções, Lda.
EMPRESA
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A Pedrosa & Rodrigues foi fundada em Junho de 1982, iniciando a sua atividade na confeção de artigos de vestuário em malha para 
homem, senhora e criança.

Produzem vestuário exterior em malha para homem, senhora e criança, nomeadamente, t-shirts, sweat-shirts, vestidos, calças, casa-
cos, tops, singletes, saias, coletes, pólos, etc.

Usam os melhores materiais, dos mais  robustos e estruturados até aos mais delicados. Dispôem de uma vasta gama de amostras com 
as composições mais diversas, podendo obter malhas até 50 grs m2.

A Pedrosa & Rodrigues, S.A. tem como Missão a confeção de vestuário integrada num nicho de mercado orientado pelo fator de qua-
lidade aferida em: Qualidade do Produto; Qualidade do Serviço prestado e Qualidade dos Métodos e Procedimentos.

Guia Boas Práticas de Sustentabilidade

Pedrosa & Rodrigues, S.A.
EMPRESA



21

Silsa Confecções, S.A.
EMPRESA

Empresa Silsa Confecções, SA foi fundada em Fevereiro de 1974. Os altos padrões de qualidade, a constante modernização das estru-
turas e do equipamento, aliados a prazos de entrega reduzidos, elevaram a Silsa a um estatuto de fornecedor de vestuário por exce-
lência e com fortes referências. A focalização na constante evolução dos processos, a Inovação, o respeito pelo ambiente e a procura 
contínua da máxima eficiência produtiva, ajudaram a empresa a conseguir o reconhecimento dos clientes.

Com instalações produtivas equipadas com a tecnologia mais sofisticada e inovadora, para o fornecimento de peças de vestuário 
acabadas, sempre e de acordo com as necessidades evidenciadas pelos seus clientes. 

A sustentabilidade empresarial faz parte integrante da sua cultura organizacional, sua politica, seus processos de decisão e tem por 
objetivo garantir o equilíbrio económico, social e ambiental da empresa a médio e longo prazo, continuando a criar valor para os acio-
nistas, colaboradores, clientes, fornecedores e para a sociedade em geral. 
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A Sonicarla Europa tem capacidade tecnológica distribuída entre tecelagem, termofixação, tinturaria, confecção, embalagem e com 
laboratório que suporta todas estas áreas. Com uma estrutura 100% vertical, assegura versatilidade, eficiência e produtividade, bem 
como o controlo e autonomia dos processos de desenvolvimento e produção.

Especializada em vestuário sem costuras para o segmento de desportos de alta competição, a nossa empresa veste grandes atletas 
nacionais e internacionais. Combinando têxteis técnicos sem costura com múltiplos acabamentos, o consumidor verá, através do uso 
da peça desenvolvida, seu bem-estar e desempenho melhorados pela sensação de calor, respirabilidade, ativação do sangue, regene-
ração celular, compressão / ajuste ou ação bacteriostática.

A Sonicarla Europa está ligada a uma forte estrutura organizacional, unida pelos mesmos valores de profissionalismo, excelência, cria-
tividade e dinamismo.

O grande compromisso com a diferenciação faz com que os produtos da Sonicarla Europa sejam um exemplo a destacar devido ao 
seu elevado nível de inovação nos fóruns empresariais dedicados à inovação no sector têxtil.

Guia Boas Práticas de Sustentabilidade

SONICARLA Europa - Têxteis, S.A.
EMPRESA
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Tapa Costuras Produção e Comércio de Vestuário, Lda.

EMPRESA

A Tapa Costuras- Produção e Comércio de Vestuário, Lda nasce em 2003 a partir da reestruturação de negócio da empresa mãe Con-
feções Serra, Lda (com designação atual de BrandBias).

A Tapa Costuras tem como missão criar valor para os nossos clientes e colaboradores de modo a que se desenvolvam oportunidades 
e benefícios ao maior número de pessoas possível. 

Para tal, acreditam na importância de cada elemento da sua equipa, assim como na comunicação e na transparência para com os 
clientes e demais parceiros de negócios.

Com principal enfoque na exportação, a Tapa Costuras trabalha os segmentos de uniformes escolares, desporto técnico, active wear 
e casual. Como principais mercados de exportação a empresa apresenta: Espanha, França, Alemanha e Reino Unido.

Com uma equipa de 22 pessoas (19 dos quais afetos à área produtiva e 3 à área administrativa/comercial), a Tapa Costuras aposta em 
mercados emergentes como têxteis técnicos, matérias primas de origem sustentável e produtos inovadores.

O futuro da Tapa Costuras passará sempre pela Produção Sustentável e Inovação. O mote da empresa mãe é preconizado pela afiliada: 
“Acreditamos que a inovação e a tradição são elementos que se conjugam.”
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Desde 1975 que a Têxteis Penedo assume um papel de destaque na produção de têxteis-lar em Jacquard. A elevada qualidade e inova-
ção dos seus produtos têxteis permitiu a consolidação de uma posição cimeira no panorama da industria têxtil mundial. 

Com um moderno parque industrial, tem na flexibilidade de produção dos seus produtos para têxteis-lar, hotelaria e decoração, uma 
das principais vantagens competitivas. Certificada de qualidade pela norma ISO 9001 desde 2000 e IDI NP 4457 desde 2013, reforça 
o foco da empresa na apresentação de soluções inovadoras ao mercado bem como a promoção, pesquisa e o desenvolvimento per-
manente de novos produtos.

Guia Boas Práticas de Sustentabilidade

Têxteis Penedo, S.A.
EMPRESA
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Trotinete, Lda.
EMPRESA

A Trotinete nasceu há 25 anos como um projeto de sua fundadora Matilde Vasconcelos, designer de formação. Criando as suas pró-
prias coleções e comercializando em boutiques para um segmento de mercado de classe média alta como roupas de marca infantil.

Em 1993, a Trotinete começou a projetar e vender uniformes escolares como resultado de um desafio estabelecido por uma escola 
particular.

Seguindo o mesmo conceito, em 2007, a Trotinete decidiu criar uma nova marca de Corporate Wear denominada TROT, o uniforme é 
pensado ao pormenor, desenhado com uma imagem contemporânea e coerente com a identidade corporativa de cada cliente.

Durante mais de uma década, a Trotinete foi adquirindo know-how e amadureceu a sua experiencia, aumentando o seu portfólio de 
clientes, o seu número de colaboradores, e crescendo em termos de negócios.

A sua fórmula de trabalho assenta no foco do cliente, conquistando a confiança, preferência e fidelização do cliente!

Cresceram de uma forma sustentada consolidando as relações estratégicas com os seus parceiros, sendo a inovação, a personaliza-
ção e a customização dos seus produtos uma marca diferenciadora e sem dúvida determinante para o sucesso!
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Guia Boas Práticas de Sustentabilidade

Têxtil Sancar, Lda.
EMPRESA

A Têxtil Sancar dedica-se à produção de meias e peúgas, desde 1995. Ao longo dos anos a empresa tem acompanhado as inovações 
do sector e as crescentes exigências do mercado, aliando a tecnologia e a inovação, ao know-how e experiência acumulados no sector.

A realização constante de fortes investimentos em maquinaria, software, instalações e I&D, permite-lhe disponibilizar uma panóplia 
diversificada de produtos de grande qualidade, que respondem às necessidades do mercado em geral, assim como a segmentos de 
mercado com necessidades específicas.

Com uma capacidade de produção anual de cerca de 5 Milhões de pares de peúgas, a empresa dispõe actualmente de instalações 
com 2 400 m2 e um layout funcional e optimizado, de raiz, desde a recepção da matéria-prima, até ao armazém de expedição.

Os seus produtos estão actualmente presentes em diversos países, sendo que o mercado externo tem assumido, ao longo dos anos, 
um peso crescente no volume de negócios da empresa.

A fidelização de um número crescente de clientes traduz o resultado do rigor e empenho da empresa na sua satisfação.
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Guia Boas Práticas de Sustentabilidade



29

boas
práticas de

sustentabilidade



A gestão e o desempenho ambiental das empresas é 
um fator determinante na proteção do ambiente e da 
biodiversidade. Perante o desafio que as empresas do 
Setor Têxtil e Vestuário enfrentam nos dias de hoje, rela-
tivamente à minimização dos seus impactes ambientais, 
a adoção de boas práticas como a utilização racional de 
recursos, a diminuição do consumo de energia, a adoção 
de sistemas que diminuem a deposição inadequada de 
resíduos, entre outros, permite diminuir o impacte am-
biental das empresas como um todo. 
A implementação de boas práticas de monitorização, 
controlo e minimização dos impactes ambientais, re-
sultantes das suas atividades em toda a cadeia de valor, 
conduz não só ao cumprimento dos requisitos legais e 
regulamentares, mas também a uma maior responsabili-
zação e consciencialização das empresas têxteis rumo à 
sustentabilidade.
Desta forma, a posição do Setor Têxtil e Vestuário  é refor-
çada, consolidando o seu compromisso com a proteção 
do ambiente e os laços com as partes interessadas e, em 
geral, a sociedade.

Boa prática
de gestão
e desempenho
ambiental



Kit constituído por material de contenção de derrame, utensílios para recolha do material, saco 
para colocação dos resíduos e suportes e fita para delimitação do local do derrame. A existência 
deste kit permite uma resposta eficaz à contenção do derrame de produtos químicos, através 
da recolha do produto químico derramado, eliminando desta forma a contaminação dos solos e 
água. Permite também um tratamento adequado dos resíduos resultantes, evitando a sua mistu-
ra com outros resíduos, promovendo assim uma eliminação adequada.

EXEMPLO

EMPRESAS

31

Kit de contenção de derrames

Boa prática de gestão e 
desempenho ambiental

Fonte: Cordeiro, Campos & Cª, Lda. (foto)



A produção de energia através de painéis fotovoltaicos utiliza como recurso a luz solar, que é 
uma matéria prima renovável e amplamente disponível. O processo de transformação da luz 
solar em energia, não gera resíduos sólidos nem poluição atmosférica, da água ou do solo sendo 
por isso preferível, em termos ambientais, a outras fontes de energia de origem não renováveis.

EMPRESAS

EXEMPLO
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Produção de energia através
de painéis fotovoltaicos

Boa prática de gestão e 
desempenho ambiental

Fonte: Domingos de Sousa & Filhos, SA. (foto) Fonte: Cordeiro, Campos & Cª, Lda. (foto)

Fonte: CPC-Conceição Pereira & Carvalho , Lda. (foto)



No subsetor da confeção, o processo de corte gera quantidades significativas de resíduos têx-
teis, plástico e papel. A implementação de sistemas de triagem automática de resíduos acopla-
dos às maquinas de corte, permite aumentar a reciclabilidade destes resíduos, devido à dimi-
nuição da probabilidade de contaminação e/ ou mistura de resíduos. Genericamente, o sistema 
funciona do seguinte modo: após o corte das peças, o operador coloca os diferentes materiais 
nos locais identificados para o efeito, que estão munidos de sensores que encaminham, por 
meio de condutas, os resíduos para uma central de triagem onde são divididos e ensacados de 
forma automática.

EXEMPLO

EMPRESAS
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Triagem automática de resíduos
no processo de corte

Boa prática de gestão e 
desempenho ambiental

Fonte: Carcemal – Malhas e Confecções, Lda. (fotos)



Os resíduos devem ser alvo de uma gestão própria e um destino adequado, em função das suas 
características, devendo dar-se prioridade às operações de reutilização e reciclagem devido aos 
seus benefícios económicos e para o ambiente. A reciclagem ou reutilização dos resíduos é mais 
eficaz se estes estiverem devidamente separados, pelo que, a melhor forma de conseguir uma 
boa separação dos resíduos é proceder à sua triagem imediatamente junto ao local onde são 
produzidos. Desta forma, evitam-se contaminações com outros materiais que poderão diminuir 
o valor dos resíduos e até mesmo inviabilizar os processos de reciclagem posteriores.

EMPRESAS

EXEMPLO
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Triagem de resíduos na origem

Boa prática de gestão e 
desempenho ambiental

Fonte: Cordeiro, Campos & Cª, Lda. (foto)

Fonte: Domingos de Sousa & Filhos SA. (foto)

Fonte: Trotinete, Lda. (foto)
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A proteção da saúde humana e do ambiente face aos 
riscos que podem resultar do uso dos produtos químicos 
e da sua aplicação, constitui uma prioridade das organi-
zações, quer pelo cumprimento dos requisitos legais e 
regulamentares quer pela minimização dos impactes nas 
partes interessadas.
Face à diversidade e quantidade das substâncias quími-
cas utilizadas, é imperativo que as empresas do Setor 
Têxtil e Vestuário adotem boas práticas de identificação, 
controlo, gestão e avaliação das substâncias químicas 
utilizadas nos seus processos e produtos, com o objetivo 
de reduzir os seus impactes para o ambiente e os riscos 
decorrentes da sua utilização.
Atendendo à constante evolução e inovação de novos 
materiais/novos produtos/ novos processos é fundamen-
tal que as empresas do Setor Têxtil e Vestuário adotem 
mecanismos que permitam um acompanhamento e im-
plementação dos princípios da química verde, como boas 
práticas de sustentabilidade. 

Boa prática
de gestão
de substâncias
químicas
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A instalação de bacias de retenção é efetuada para conter possíveis derrames de produtos ou 
substâncias químicas nos vários locais de armazenamento ou utilização. Podem ser de vários 
materiais e formatos adaptados às várias situações existentes na empresa. Para além de evita-
rem contaminações ambientais e do local de trabalho, podem permitir a recuperação do pro-
duto.

EXEMPLO

EMPRESAS

Instalação de bacias de retenção

Boa prática de gestão de 
substâncias químicas

Fonte: Clariause Tinturaria de Fios, SA

Fonte: Sonicarla (foto)

Fonte: Cordeiro Campos (foto)

Fonte: Silsa Confeções, SA (foto)



A excelência organizacional é um objetivo ambicionado 
pelas organizações do Setor Têxtil e Vestuário, que con-
templa a eficiência e a eficácia dos seus processos, de 
gestão e  de realização, e que visam a melhoria contínua e 
a competitividade de qualquer negócio.
O foco na eficácia e eficiência dos processos assente em 
métodos sistematizados, em novas metodologias de or-
ganização e gestão, aliados à utilização de sistemas de in-
formação operacionais e de gestão, transversais a toda a 
cadeia de valor, proporcionam mais-valias organizativas. 
As melhorias refletem-se na otimização dos fluxos, no 
controlo da conformidade, no aumento da produtividade 
e na tomada de decisões baseadas em factos, permitindo 
uma monitorização dos resultados e tomada de ações em 
tempo real, face a desvios, permitindo alcançar os resul-
tados pretendidos.
 A adoção destas boas práticas de sustentabilidade nas 
organizações permite-lhes ser ágeis, ao assegurar o foco 
no cliente/partes interessadas, ao ajustar e melhorar os 
seus processos e ao alinhar objetivos e estratégias que 
potenciam o seu crescimento e competitividade, em 
ambientes globais, de elevada exigência e em constante 
mudança.

Boa prática
de gestão
da qualidade
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Boa prática de gestão
da qualidade

Um sistema de ERP integra todos os processos organizativos, desde os processos de realização 
do cliente, aos aprovisionamentos, desenvolvimento, produção, stocks de materiais bem como 
os processos de gestão financeira e contabilística, permitindo uma gestão de uma forma inte-
grada e otimizada.

Liga colaboradores, clientes, fornecedores a uma fonte de dados comum, otimizando os fluxos 
de processo, eficiência e melhorando a comunicação.

Constitui um grande banco de dados com informações on line que interagem e fornecem dados 
para a operacionalização e gestão em tempo real.

Os sistemas integrados dão às empresas a flexibilidade para responder rapidamente as solici-
tações dos clientes e ao mesmo tempo, produzir e ajustar o necessário face aos pedidos exis-
tentes. 

Um outro benefício esperado é a redução significativa de papel.

EMPRESAS

EXEMPLO

Softwares de Gestão Integrada 
ERP (Enterprise Resource Planning)

Fonte: Lopes & Carvalho, Lda   (foto)



A organização das ferramentas de trabalho, independentemente da área, permite uma maior 
eficiência e eficácia no dia a dia de uma organização. Em muitos postos de trabalho é necessário 
dispor de ferramentas de trabalho, e um estojo individualizado contendo diferentes ferramentas 
(pinça, fita métrica, lápis, caneta), permite ao operador agir com rapidez eliminando desperdí-
cios, conduzindo a uma maior eficácia nas operações do dia a dia.

EXEMPLO

EMPRESAS

40

Guia Boas Práticas de Sustentabilidade

Estojo de ferramentas 

Boa prática de gestão
da qualidade

Fonte: Tapa Costuras –Produção e Comércio de Vestuário, Lda  (foto)
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Boa prática de gestão
da qualidade

A organização das linhas de costura por cores permite uma gestão visual mais eficaz, quer na 
procura como na arrumação. Constitui uma das boas práticas do Lean Tinking, 5S, materiais 
ordenados, arrumados e organizados, que procuram a redução do desperdício e a melhoria do 
desempenho das pessoas e processos através de uma abordagem simples que evita perdas de 
tempo à procura da cor de linha desejada.

EMPRESAS

EXEMPLO

Organização das linhas 
de costura por cor

 Carcemal – Malhas e Confeções, Lda.

Fonte: Pedrosa & Rodrigues, SA (foto)

Fonte: Cordeiro Campos & Cª Lda (foto)

Fonte: Lopes & Carvalho (foto)



Consiste numa filosofia de melhoria contínua, de aplicação geral a toda a empresa e a todos 
os colaboradores. Estas metodologias procuram melhorar processos organizacionais, sendo 
fundamental  a participação de todos os colaboradores. A adoção destes novos métodos de 
trabalho de forma bem sucedida depende muito da cultura organizacional, visto que tem im-
pacte direto no colaborador em novos métodos de trabalho, de análise de resultados e objetivos 
atingidos. É muito importante que os colaboradores tenham espaço para manifestar as suas opi-
niões acerca do que deve ser melhorado na empresa e também as suas ideias de como fazê-lo.

Atualmente é considerada uma ferramenta poderosa nas empresas, uma vez que as alterações 
são constantes face às solicitações de clientes/mercados, sendo necessário que os processos e 
pessoas estejam devidamente alinhados e otimizados.

EXEMPLO

EMPRESAS
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Metodologias Lean Kaizen como 
melhoria contínua nas organizações

Boa prática de gestão
da qualidade

Fonte: Lopes & Carvalho, lda  (foto)

Fonte: Silsa confeções, SA  (foto)

Fonte: Trotinete, lda  (foto)
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Em qualquer organização é fundamental comunicar interna e externamente, sejam temáticas 
dirigidas aos colaboradores, sejam temáticas de caráter legal com as diferentes partes interes-
sadas. O objetivo é promover o envolvimento e comprometimento de todos os colaboradores 
para com a organização, seus princípios, missão e valores, políticas, seus objetivos, sistemas de 
gestão, conduzindo a uma melhor performance e cumprimento de requisitos.

Um sistema de comunicação através da intranet com écrans de informação permite disponibili-
zar informação de interesse para todos, evitando o uso de papel – maximização de recursos na-
turais, podendo-se consultar em qualquer momento, seja informação de desempenho dos pro-
cessos, por exemplo, consumos de energia; seja um método ou procedimento ou simplesmente 
uma curiosidade a partilhar na organização, por exemplo, dia de aniversário de um colaborador.

EMPRESAS

EXEMPLO

Comunicação Interna eficiente – 
Intranet

Boa prática de gestão
da qualidade

Fonte: Cordeiro Campos & Cª Lda (foto)



Ser uma empresa socialmente responsável é um desafio 
no contexto empresarial, sendo atualmente uma preocu-
pação de qualquer empresa do Setor Têxtil e Vestuário, e 
que deve ser assumida nas linhas de orientação estratégi-
ca da Gestão de Topo.
O cumprimento das Convenções Internacionais da Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT), da Declaração 
dos Direitos Humanos das Nações Unidas e a conformi-
dade legal em matérias de responsabilidade social, como 
por exemplo, relações laborais, horários de trabalho, re-
munerações, não discriminação e outras, são imprescin-
díveis para uma empresa se afirmar como uma empresa 
socialmente responsável. 
O foco da atenção na temática da ética e responsabilida-
de social é centrado no colaborador e nas suas condições 
de trabalho, estendendo-se às várias partes interessadas, 
como por exemplo, os parceiros de negócio e a comuni-
dade local/regional que obtêm benefícios da atividade da 
organização. 
A aplicação de boas práticas de sustentabilidade na te-
mática da responsabilidade social promove uma maior 
motivação e comprometimento dos colaboradores na 
cultura da organização, potenciando a produtividade e a 
competitividade, bem como o envolvimento da organiza-
ção com as partes interessadas. 

Boa prática de
responsabilidade 
social
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Boa prática de 
responsabilidade social

Ser uma empresa socialmente responsável implica um comprometimento permanente para com 
as partes interessadas: fornecedores, clientes, colaboradores, sociedade em geral, entre outras.

Abraçar uma causa com várias iniciativas e o apoio a instituições, seja em bens materiais seja 
em donativos pecuniários, e de forma sistemática, assume elevada importância no contexto 
empresarial beneficiando os utentes e utilizadores dessas instituições. 

EMPRESAS

EXEMPLO

Donativo à Associação Portuguesa de Paramiloidose porque um dos ex-colaboradores da em-
presa tem essa doença que foi detetada após sair da empresa.

Donativos e apoios a instituições



Pela disponibilização de infraestruturas adequadas que possam ser de mais-valia para os cola-
boradores: refeitório devidamente equipado, com climatização, espaços amplos e iluminados, 
criando ambiente agradável para socialização entre colaboradores.

Proporciona uma maior satisfação, motivação, sentido de pertença e orgulho na Organização.

EXEMPLO

EMPRESAS
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Ambientes acolhedores em 
refeitórios/áreas sociais 

Boa prática de 
responsabilidade social

Fonte: Pedrosa & Rodrigues, SA (foto) 

Fonte: Cordeiro Campos & Cª Lda (foto)

Fonte: Silsa, SA (foto)

Fonte: Têxteis Penedo, SA (foto)
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Boa prática de 
responsabilidade social

A cadeia de abastecimento contempla o conjunto de fornecedores que permitem assegurar a 
missão da empresa. As auditorias são instrumentos independentes para avaliar a conformida-
de face a requisitos pré-definidos. Uma auditoria de responsabilidade social tem como âmbito 
avaliar as práticas nas diferentes temáticas, em particular a temática da saúde e segurança no 
trabalho e a temática do direito laboral.

A realização de auditorias a fornecedores no âmbito da responsabilidade social, muitas das ve-
zes é um requisito de clientes e permite evidenciar comprometimento nessas temáticas ao lon-
go da cadeia de abastecimento. Por outro lado, os fornecedores que recebem as auditorias têm 
uma oportunidade de elevarem o seu nível de desempenho.

EMPRESAS

 Auditoria e apoio a fornecedores no 
âmbito da Responsabilidade Social



Criação de ginásios no local de trabalho, numa perspetiva de otimização do tempo em prol da 
saúde e bem-estar! É assente que a prática regular de atividade física, além dos benefícios para 
a saúde física, ajuda a libertar as pessoas dos efeitos provocados pelo stress do dia-a-dia, me-
lhorando o bem-estar psicológico e as relações interpessoais.

Conscientes destes benefícios, esta boa prática permite aproveitar o tempo disponível dos co-
laboradores, por exemplo o tempo que sobra à hora do almoço, para as praticas de exercício 
físico, num ambiente entre colegas, promovendo a integração, as relações interpessoais e o 
bom clima de trabalho. São também uma forma da empresa demonstrar as suas preocupações 
com a saúde e bem-estar dos seus colaboradores.

EXEMPLO

EMPRESAS

48

Guia Boas Práticas de Sustentabilidade

Ginásios nas empresas

Boa prática de 
responsabilidade social

Fonte: Pedrosa & Rodrigues, SA (foto)
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Boa prática de 
responsabilidade social

A conciliação da vida profissional com a vida pessoal é cada vez mais um tema atual na gestão 
das organizações. 

A possibilidade de acesso ilimitado à internet sem comprometer o desempenho da função no 
dia a dia, é possível através da disponibilização de um posto que permite a consulta de infor-
mação e resolução de situações evitando a ausência dos colaboradores bem como o uso da 
internet em horário laboral para uso pessoal.

EMPRESAS

EXEMPLO

Acesso ilimitado à internet 
para uso pessoal

Fonte: Têxteis Penedo, SA (foto)



A implementação de melhorias ao nível das condições 
de trabalho, nas empresas do Setor Têxtil e do Vestuário, 
conduz a um ambiente de trabalho seguro e saudável, 
permitindo, por um lado, a diminuição dos acidentes de 
trabalho e das doenças profissionais e, por outro lado, o 
aumento do bem-estar e motivação dos seus colaborado-
res. 
Todos estes aspetos se traduzem em aumento da pro-
dutividade, redução de custos e, consequentemente, 
melhoria da competitividade e rentabilidade da empresa, 
reforçando a sua imagem e valor.
A adoção de boas práticas de segurança e saúde no 
trabalho é uma vertente essencial numa empresa têxtil 
sustentável, uma vez que se reflete num dos ativos mais 
importantes de uma empresa – os seus colaboradores. 

Boa prática de
segurança
no trabalho



A segurança de pessoas e bens deve ser uma das prioridades de qualquer organização, salva-
guardando a sua integridade, de modo a garantir a continuidade do negócio.

A afixação da informação acerca da carga máxima de uma determinada estrutura, por exemplo, 
estantes de armazenamento, permite a todos os utilizadores agir em segurança colocando a 
carga até ao máximo permitido. Desta forma, evitam-se acidentes de trabalho, com consequên-
cias que podem ser graves ao nível da reparação da saúde dos trabalhadores, assim como ao 
nível de danos nas estruturas e recursos físicos da organização, que podem resultar em perda 
de competitividade.
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Identificação da Carga Máxima  
das Estantes
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Fonte: Têxteis Penedo, SA (foto)Fonte: Cordeiro Campos & Cª Lda (foto)



Sempre que um colaborador entra para a empresa, logo na fase de acolhimento, para além das 
regras e informações gerais do funcionamento da empresa é dada formação relativa aos aspetos 
ambientais e segurança e saúde no trabalho, e é fornecido o kit de equipamentos de proteção 
individual (EPI´s), que possui os EPI´s adequados aos riscos da função que o colaborador irá de-
sempenhar (protetores auriculares, máscara, óculos, etc.), assim como um panfleto explicativo 
do seu uso correto. De referir que, o conteúdo de cada kit é ajustado de acordo com os riscos 
existentes em cada posto de trabalho.
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Fonte: A. Sampaio & Filhos Têxteis, S.A (foto)



Existência de um plano de manutenção de infraestruturas, que avalia itens como por exemplo a 
limpeza dos caleiros e telhados, o revestimento do edifício, o estado de portas e janelas, a rede 
de água e vapor, chaminés, etc., definido de forma a monitorizar periodicamente o seu estado, 
permitindo atuar de forma proactiva reduzindo possíveis impactes na saúde e segurança dos 
trabalhadores, na produção e no ambiente. 
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Manutenção preventiva 
das infraestruturas
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Fonte: Sonicarla Europa – Têxteis, S.A (foto)



Em caso de incêndio, o fumo e os gases quentes resultantes da combustão sobem no interior 
do edifício e acumulam-se junto ao teto, invadindo o espaço total do edifício rapidamente. A 
existência de sistemas de desenfumagem, constitui um sistema importante na proteção contra 
incêndios uma vez que permite a dissipação do fumo para o exterior. Desta forma, reduz-se a 
concentração de gases nocivos no interior do edifício, diminui-se a temperatura e aumenta-se a 
visibilidade, o que permite prolongar o tempo de evacuação em segurança das pessoas. 
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Sistema de desenfumagem 
em caso de incêndio
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Fonte: Pedrosa & Rodrigues. (foto) 



Utilização de sistemas de extração e redução de substâncias químicas nos locais de trabalho, de 
forma a minimizar a possibilidade de exposição dos trabalhadores a agentes químicos que re-
presentam potencial perigo para a saúde. Alguns destes sistemas possuem filtros que permitem 
a redução das substâncias presentes no ar, como por exemplo, filtros de carvão ativado.
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Fonte: Pafil- Confecções, Lda (foto)Fonte: Cordeiro Campos & Cª Lda  (foto)

Fonte: Domingos de Sousa & Filhos, SA  (foto)



Os tapetes anti fadiga formam uma barreira entre o piso e os pés do trabalhador proporcionado 
um maior conforto e bem-estar. A sua utilização é adequada nos postos de trabalho onde é ne-
cessário trabalhar em pé, uma vez que ativam a circulação sanguínea dos membros inferiores, 
reduzindo a fadiga e as dores, nas pernas, tornozelos, joelhos e coluna. Desta forma, obtêm-se 
benefícios ao nível da saúde do trabalhador, da segurança no trabalho e, consequentemente, 
da produtividade.
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Tapetes anti fadiga

Boa prática de 
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Fonte: Bê-Dex Têxteis, Lda. (foto) 

Fonte: A. Sampaio & Filhos Têxteis, S.A (foto)



A utilização de tapetes de isolamento elétrico junto a fontes com perigo elétrico como quadros 
elétricos, aumenta a segurança de utilização e reduz o risco de eletrização ou eletrocussão nos 
colaboradores que operam com estes sistemas.
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 Tapetes de isolamento elétrico
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Fonte: Sonicarla Europa – Têxteis, S.A (foto)



A utilização de mesas reguláveis em altura permite atingir um dos princípios básicos da ergo-
nomia que é a adaptação do trabalho ao Homem. Atendendo a que os trabalhadores possuem 
diferentes estaturas, a regulação das mesas em função das características individuais do tra-
balhador permite a este um maior conforto na realização das suas tarefas, diminuindo a fadiga 
e a incidência de lesões músculo-esqueléticas, com reflexos diretos na segurança no trabalho, 
na saúde do trabalhador, na produtividade e, por vezes, até mesmo na qualidade do trabalho 
produzido.

EMPRESAS

EXEMPLO

58

Guia Boas Práticas de Sustentabilidade

Mesas reguláveis em altura
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Fonte: Cordeiro Campos & Cª, Lda. (foto) 



O Guia de Boas Práticas de Sustentabilida-
de contém informações e fotos recolhidas 
nas empresas que participaram no projeto 
Green Textiles Club, promovido pela ATP – 
Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, 
e com o apoio técnico do CITEVE, as quais 
permitiram a sua referência e a publicação 
das suas Boas Práticas.
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