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Os SI tornaram-se ferramentas essen-
ciais para a ITV, alimentando a compe-
titividade e a gestão de recursos das 
empresas. MacWin, Lectra, MyPartner, 
NLS e Tick Impulse revelam as mais 
recentes soluções para fomentar o 
negócio e conquistar o mundo.

Dedicada inteiramente à estamparia di-
gital, a Satinskin tem crescido e o projeto, 
liderado pelo CEO Carlos Costa, está a 
somar novas valências – como a estam-
paria sobre felpo – para servir melhor os 
clientes, nomeadamente nos EUA, onde 
está a dar os primeiros passos.

O centro de formação profissional cele-
brou cinco anos de atividade em 2016. 
O reconhecimento de competências 
profissionais foi a mais recente adição 
do Modatex ao seu portefólio de servi-
ços, que inclui ainda a formação de jo-
vens em áreas tão distintas como de-

sign de moda, tecelagem ou confeção. 
Sónia Pinto, diretora-geral, sublinha a 
importância do contacto com as em-
presas da indústria têxtil e vestuário e 
promete continuar a promover e valori-
zar as profissões ligadas à fileira, a pen-
sar num futuro cada vez mais exigente.
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Em nome do pai
Há uma nova geração a pulsar na indústria dos têxteis-lar em Portugal que 

está a projetar o sector no futuro, enchendo de orgulho os seus progenitores.
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Uma lança em África
JF AlmeidA

Com quatro filhos a seguir as pisadas do pai, a produtora de felpos prepara-se para 
deixar a sua marca em África, com a instalação de uma unidade produtiva na Argélia.

a aventura em terras argelinas resulta de um 
negócio com um grupo imobiliário local e ma-
terializa um sonho antigo de Joaquim almei-
da. «Sempre tive essa visão [de criar uma 
unidade produtiva fora de Portugal], mas pa-
ra investir é preciso saber onde», revela. Com 
um investimento na ordem dos 300 mil euros 
em maquinaria, a unidade, que deverá iniciar 
a laboração em fevereiro ou março, irá em-
pregar para já cerca de 30 pessoas e dedicar-
se à confeção de felpos. «a argélia é um país 
que está a crescer», destaca o empresário. 
«Um importador argelino paga qualquer coisa 
como 45% de impostos no produto acabado, o 
que quer dizer que, à partida, começamos lo-
go a ganhar 45%. Depois, o produto acabado, 
neste caso felpos, fabricados “made in arge-
lia”, tem mais 25% de benefício local», ex-
plica. nesta aventura no continente africano, 
a JF almeida será responsável pela produção, 
enquanto o seu parceiro assumirá as missões 
comercial e financeira. a capacidade produ-
tiva será de 40 a 50 toneladas por mês em 
2017, um valor que deverá atingir as 120 to-
neladas mensais no quinto ano de atividade. 
o novo investimento vem na senda do que é 
apanágio da empresa, que tem apostado con-
tinuamente na renovação tecnológica, am-
pliação de instalações e aumento da capacida-
de produtiva. «as previsões de investimento 
em 2016 eram de 3 milhões de euros mas 
chegaram à barreira dos 7 milhões de euros», 
afirma. «em 2016, a empresa adquiriu 24 no-
vos teares. Depois os teares obrigam a novas 
instalações, depois obriga a fiação a produzir 
mais, a tinturaria tem mais produto, tem de 
ter mais máquinas para tingir, depois a confe-
ção tem mais produção, tem de ter mais ma-
quinaria», enumera. «Hoje as margens são 
cada vez mais reduzidas e só com automa-
tismos e com grande capacidade de resposta 
é que se consegue sobreviver. Trabalho para 
preparar uma empresa de futuro», revela Joa-
quim almeida. 
os quatro filhos do empresário têm contri-
buído ativamente para o desenvolvimento da 
empresa, com cada um a assumir uma das 
áreas produtivas. Há mais anos na empresa, 
Miguel (32 anos) é o responsável pela tecela-
gem, enquanto o irmão rui (32 anos) está na 
fiação, João (27 anos) trocou o sector bancá-
rio pela tinturaria da empresa familiar e, há 
pouco mais de um ano, a benjamim da pro-
le, Juliana (24 anos), assumiu as rédeas da Mi 
Casa es Tu Casa. «essencialmente quis conti-
nuar o trabalho e o esforço de uma vida e, em 
segundo lugar, porque antes de existir a Ju-
liana já existia a JF almeida há muito tempo, 
portanto cresci um bocadinho com esta ideia 
de seguir nesta empresa. nunca me passou 
pela cabeça tomar outro caminho que não es-
te», admite Juliana almeida. «Claro que é um 
gosto continuar o trabalho do meu pai, mas 
isto tornou-se, nas palavras dele, um barco 
tão grande que também não tinha condições 
ou capacidades para gerir como geria antiga-
mente a empresa», acrescenta João almeida.
atualmente, a JF almeida emprega 520 pes-

soas e, em 2016, terá registado um volume 
de negócios a rondar os 40 milhões de euros, 
com um crescimento de 10% a 12% (números 
preliminares) comparativamente ao exercício 
anterior. França, espanha, itália, alemanha e 
inglaterra são os principais mercados da em-
presa, que exporta diretamente mais de 80% 
da produção e está ainda a fazer uma forte in-
vestida nos eUa.
Para 2017, estão previstos novos investimen-
tos na fiação, fazendo jus à reputação da em-
presa, considerada uma referência em termos 
de automação. «É a minha política. estou 
muito à vontade na maquinaria e vou optando 
pelas melhores máquinas», confessa Joaquim 
almeida. «Somos uma referência, não é por 
acaso que constantemente os concorrentes 
vêm visitar as nossas instalações. e, nesse 
aspeto, abrimos a porta e toda a gente pode 
ver o que temos», adianta.
Mas há áreas em que o sangue novo dos filhos 
é bem-vindo, como a informática e o marke-
ting. «Sempre apostei em gente jovem. Sem 
desconsiderar as pessoas com mais idade, 
os jovens têm mais ambição. Hoje é tecelão, 
amanhã já quer ser afinador,... esta juventu-
de tem força e, quando gosta, pode dar uma 
dinâmica diabólica e não é só nas empresas, é 
em qualquer lado», acredita.
Um lado que a nova geração quer manter na 
empresa. «os objetivos passam por continuar a 
inovar, manter uma equipa jovem e motivada. 
Passa por melhorar cada vez mais a imagem da 
empresa, fidelizar os mercados já existentes e 
procurar novos mercados, diversificar a cartei-
ra de clientes», destaca Juliana almeida. 
Para isso, nenhum dos quatro hesita em seguir 
os passos efetuados pelo progenitor nos últimos 
38 anos. «a maior lição que temos é ver todo o 
trajeto que o nosso pai fez. Ver como começou 
e onde está agora», afirma rui almeida. «Que-
remos continuar a mesma política, com equipas 
jovens, pessoas motivadas, que trabalhem com 
vontade», resume Miguel almeida.


