MAGAZINE

Nº 2 • 05 | 2018

BETWEEN US

INSIDE
OUT

ENTRE NÓS
Uma conversa com quem
gere o fator humano /
A conversation with who
manages the human factor

DE DENTRO PARA FORA
Conheça as ferramentas de MKT
da JFA / Learn about JFA’s MKT tools

eco-touch
Banho & Mesa
/ Bath & Table

Banho & Mesa
/ Bath & Table

THE GEAR

A ENGRENAGEM
A Produção de fio a pavio
/ The Production from one end
to the other

Banho & Mesa
/ Bath & Table
L O O M M A GAZ I N E
1

Nº 2 • 05 | 2018

Í N D I C E

I N D E X

4

EDITORIAL

EDITORIAL

44

ECO-TOUCH

ECO-TOUCH

6

DE DENTRO PARA FORA

INSIDE OUT

58

ENTRE NÓS

BETWEEN US

BEAUTIFUL LIFE

BEAUTIFUL LIFE
Bath & Table

64

RUSTIC CHIC

RUSTIC CHIC

22 J

LIFE IN COLOURS

uliana Fernandes | Diretora Criativa

LIFE IN COLOURS
Juliana Fernandes | Creative Director

78

PELO MUNDO FORA

WORLD WIDE

26

VINTAGE ALTERNATIVE

VINTAGE ALTERNATIVE

82

DREAMY FEEL

DREAMY FEEL

|
36 A ENGRENAGEM

THE GEAR

92

OS MEUS NÚMEROS

MY NUMBERS

40 QUALIDADE SUSTENTÁVEL

SUSTAINABLE QUALITY

94

AGRADECIMENTOS

ACKNOWLEDGEMENTS

10

Joaquim Almeida | CEO

Juliana Almeida | Diretora de Marketing

Banho & Mesa

Banho & Cama

Paulo Basto Diretor de Produção

Sandra Carvalho | Diretora Qualidade

P.
L O O M M A GAZ I N E
2

|

Joaquim Almeida | CEO

Juliana Almeida | Marketing Director

Bath & Bed

Paulo Basto | Production Director

Sandra Carvalho | Quality Director

64
LOOM M A GA ZI NE
3

Banho & Mesa

Filipe Neto | Diretor Recursos Humanos

Banho & Mesa

Paulo Pacheco | Diretor Comercial

The Kid’s Collection

Susana Abrantes | CFO

Bath & Table

Filipe Neto | HR Director

Bath & Table

Paulo Pacheco | Commercial Director

The Kid’s Collection

Susana Abrantes | CFO

E D I T O R I A L

Caros amigos,
O lançamento da Loom, no ano de 2017, foi alvo de muita curiosidade, apoio e votos de
sucesso. Aqui trazemos, agora, a segunda edição da revista da Têxteis J.F. Almeida, S.A.,
na expectativa de continuar – e melhorar – um trabalho que pretende mostrar quem somos.
E, uma parte essencial da identidade da Têxteis J.F. Almeida, S.A. é a Qualidade. Desde a
matéria-prima, até ao produto final passando, naturalmente, pelas Pessoas, a Qualidade é
um centro de atenções, de investimento e de planeamento. São vários os projetos e progressos
que temos concretizado e dos quais damos nota nesta Loom.
Essa qualidade reverte em favor de uma produção crescente, apoiada numa capacidade produtiva que se pretende atenta ao detalhe, pois os mercados são cada vez mais exigentes. A
Engenharia de Produção, na Têxteis J.F. Almeida, S.A., faz claramente parte dessa solução!
Mas nada se conseguiria sem o conhecimento e empenho das mais de 580 pessoas que fazem
parte da equipa Têxteis J.F. Almeida, S.A.. O departamento de Recursos Humanos ajuda
a gerir todo este talento que se traduz, diariamente, num percurso de sucesso para o qual
contribuiram e contribuirão várias iniciativas.
Convidamos todos a mais uma “visita” à nossa casa, que é também vossa. E esperamos que
gostem das nossas novas coleções, cheias de cor e novidade.
Até breve,
Joaquim Almeida | CEO
Dear Friends,

“
“

Desde a matéria-prima, até
ao produto final, passando
naturalmente, pelas Pessoas,
a Qualidade é um centro de
atenções, de investimento
e de planeamento.

“

From the raw materials to
the final product, including
People of course, Quality is
the centre of attention, of
investment and planning.
Joaquim Almeida | CEO
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“

The launch of Loom, in 2017, attracted a great deal of curiosity, support and good wishes.
We now present the second edition of Têxteis J.F. Almeida, S.A. magazine, in the expectation
of continuing – and improving – a work that is aimed at showing who we are.
And an essential part of JFA identity is Quality. From the raw materials to the final product,
including People of course, Quality is the centre of attention, of investment and planning.
We have achieved various projects and progresses which are reported in this edition of Loom.
Such quality contributed to a growing production, based on a productive capacity which is
intended to be attentive to detail, given that the markets are increasingly demanding.
Production Engineering, at JFA, is clearly a part of this solution!
But nothing would be achieved without the knowledge and commitment of the over 580
people who compose the JFA team. The Human Resources Department helps managing all
this talent which is reflected, day after day, in a path of success for which various initiatives
have contributed and will contribute.
We invite you all to another “visit” to our home, which is also yours. And we hope you like
the new collections, full of colour and innovation.
See you soon,
Joaquim Almeida | CEO
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INSIDE
OUT

DE DENTRO PARA FORA
Juliana Almeida

DiretorA DE MARKETING | MARKETING DIRECTOR

Marketing, Comunicação, Publicidade, Assessoria de
Imprensa, Eventos, Feiras, Redes Sociais, Comunicação
Interna... todos constituem importantes instrumentos
de divulgação para as empresas. E, quando articulados e
considerados no seu conjunto, permitem o desenho e a
implementação de estratégias que favorecem a imagem
da empresa para o interior, bem como para o exterior.
Marketing, Comunicação, Publicidade, Assessoria
Marketing, Communication, Advertising, Press Officer Services, Events, Fairs, Social Networks, Internal
Communication... all these are important instruments
for showcasing companies. And if combined and
considered in the whole, they allow to design and implement strategies which favour the image of the company,
both internally and externally.
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Atenta a esta temática, a Têxteis J.F. Almeida, S.A. reforçou, nos últimos anos, a utilização de várias ferramentas de comunicação.
Exemplo disso é, desde logo, a Loom, cuja segunda edição agora lançamos. O feedback que obtivemos aquando do lançamento leva-nos a acreditar que esta é uma
forma de partilha de informação que colaboradores,
clientes, fornecedores e parceiros gostariam de continuar a ter. E tudo faremos para que isso aconteça.
Mas há muitos outros projetos dignos de referência,
como a campanha “Obrigado a todos por vestirem a
camisola” que deu a conhecer os Valores JFA, através
dos rostos e das palavras de vários colaboradores.
Também o assinalar de datas especiais, como a
Páscoa, o Dia da Mulher e, mais recentemente, o
Natal JFA que juntou mais de 500 elementos da família JFA num momento de descontração e celebração.
A um nível mais externo, destacamos a nossa presença na Heimtextil em Frankfurt, na New York Home
Market Week, na Première Vision e na Filo em Paris,
na PopUp Store Guimarães Marca e na Guimarães
Home Fashion Week com stands e presenças que são
sempre alvo de muitas atenções e contatos promissores.

Aware of this reality, Têxteis J.F. Almeida, S.A. has reinforced in recent years the use of various communication
tools.
A great example of this is Loom, whose second
edition we are now publishing. The feedback obtained
at the launch leads us to believe that is a way of sharing
information that employees, customers, suppliers and
partners would like to continue to have access to. And
we will do everything to ensure that they do.
But that are many other projects that deserve to be
pointed out, such as the campaign “Thank you all for
pulling on the shirt” which made the JFA Values known,
through the faces and words of various employees.
Special occasions were also commemorated, as it was
the case of Easter, Woman’s Day and, more recently,
JFA Christmas that gathered over 500 members of JFA
family in a relaxed moment of celebration.
More externally, we point out our presence at Heimtextil in Frankfurt, at the New York Home Market Week,
at Première Vision and at Filo in Paris, at Guimarães
Marca PopUp Store and at Guimarães Home Fashion
Week, with stands and presences that always receive a
great deal of attention and lead to promising contacts.

OUR WORLD

O DESENHO E A IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE
COMUNICAÇÃO FAVORECEM A IMAGEM DA EMPRESA PARA
O INTERIOR, BEM COMO PARA O EXTERIOR. |
THE DRAWING AND IMPLEMENTATION OF COMMUNICATION
STRATEGIES FAVOR THE IMAGE OF THE COMPANY,
BOTH INTERNALLY AND EXTERNALLY.

De referir igualmente, o desenvolvimento da nossa presença online. Quer as redes sociais, quer o próprio site
da Têxteis J.F. Almeida, S.A. beneficiaram de grandes
melhorias.
Esta atividade, intensa e exigente, tem vindo a dar muitos
frutos, em concreto na imprensa. São vários os jornais generalistas e especializados – que pretendem conhecer a
Têxteis J.F. Almeida, S.A. e seus projetos, o que se traduz
em vários artigos e entrevistas publicadas.
A “coroar” este caminho, estão as diversas nomeações,
distinções e prémios que temos ganho, e que nos honram
e encorajam a fazer sempre mais e melhor!

L O O M M A GAZ I N E
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Our increased online presence should also be mentioned. Both the social networks and JFA website were
greatly improved.
This intense and demanding activity has borne fruit, in
particular in the press. There are various newspapers
– general and specialised – wanting to know JFA and
its projects, which has resulted in various articles and
interviews being published.
To “crown” this path, there are the various nominations, distinctions and awards we have won, and which
honour us and encourage us to always to do more and
better!
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BATH & TABLE
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Produto sustentável (toalhas produzidas com fios
reciclados) / Sustainable product (towels produced
with recycled yarn)
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Toalha com aplicação (tecido e renda) e acabamento
especial - 100% algodão / Towel with application (fabric
and lace) and special finish - 100% cotton

L O O M M A GAZ I N E
18

LOOM M A GA ZI NE
19

L O O M M A GAZ I N E
20

LOOM M A GA ZI NE
21

E N T r e V I S T A

LIFE IN
COLOURS
DESIGN

Juliana Fernandes

DIRETORA CRIATIVA | CrEative DIRECTOR
Em cada coleção empenhamo-nos em criar produtos
com cores, texturas e acabamentos que confiram aos
nossos clientes o conforto e o bem-estar que procuram
e merecem no seu dia-a-dia.
Este ano propomos uma Beautiful Life, colecção ancorada na significância da vida e àquilo que essa representa para cada um de nós. Sabemos que a felicidade
pode ser efémera, volátil. Por isso, ela deve ser vivida
a cada segundo no sentido de nos proporcionar o melhor conforto, aliado ao nosso estilo de vida.
Com um toque vintage, tons primaveris, padrões românticos e diferentes texturas, este tema confere uma
agradável sensação de bem-estar e harmonia.
In each collection we strive to create products with
colour, textures and finishing which provide our customers the comfort and well-being they are looking for
and deserve in their daily life.
This year we propose a Beautiful Life, a collection anchored in the meaning of life and in what it
represents for each of us. We know that happiness
can be ephemeral, volatile. Therefore, we should seize
every moment, and enjoy a lifestyle of comfort.
With a touch of vintage, spring tones, romantic patterns and different textures, this concept provides a
pleasant feeling of well-being and harmony.

L O O M M A GAZ I N E
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DESIGN | DESIGN

AS COLEÇÕES | THE COLLECTIONS

COLLECTION

100% ORGANIC COTTON

PREVIEW

Eco-Touch é um conceito amigo do ambiente. Mais do que
uma alternativa, é uma responsabilidade!
Destacamos o fio 100% algodão orgânico e um processo de
tingimento sustentável, onde existe uma enorme redução
no consumo de água e de energia. Os tons de verde e o
branco puro são as cores predominantes que nos remetem
para a tranquilidade de uma paisagem natural.

BEAUTIFUL LIFE | DREAMY FEEL |
RUSTIC CHIC | ECO-TOUCH |
VINTAGE ALTERNATIVE
A coleção Dreamy Feel foi especialmente criada com amor
para o futuro piloto de aviões, o astronauta, o professor, o
nosso pequeno sonhador. Com as suas cores harmoniosas
e de um conceito simples fará certamente parte das doces
memórias da vida infantil.

Dreamy Feel collection was created with love specially for the future pilot, the astronaut, the teacher, our little dreamer. With its harmonious colours and a simple
concept it will certainly be a part of the childhood sweet
memories.

O Rustic Chic apresenta um conceito informal, mas intimista onde é permitido combinar a harmonia da simplicidade com um toque de personalidade.
O tom natural do linho e do algodão, combinados com o
aspeto artesanal cria um estilo retro.

Rustic Chic presents an informal but intimate concept
where it is allowed to combine harmony with simplicity
with a touch of personality.
The linen and cotton natural tone combined with the artisanal look create a retro style.

Já para uma solução mais sofisticada, a linha Vintage Alternative está direcionada para todos aqueles que se atrevem.
Dotada de peças irreverentes e de atitude jovem, conjuga a
simetria geométrica com a modernidade, conferindo-lhe
um estilo muito próprio.
Os azuis são predominantes, aliados a cores energéticas e
optimistas como o laranja e o amarelo.

For a more sophisticated solution, Vintage Alternative line
is directed to all those who dare. Composed of irreverent
items reflecting a young attitude, it combines geometric
symmetry with modernity, giving it a unique style.
Blue is the predominant colour, and other energetic and
optimistic colours such as orange and yellow are used.
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Com um leque tão variado de clientes, dispersos por todo
o mundo e com preferências tão distintas, há que ser muito
versátil e sensível. A variedade é grande. A qualidade também. Disfrutem das nossas coleções!
Eco-Touch is an environment-friendly concept. More than
an alternative, it is a responsibility!
We point out the 100% organic cotton thread and a sustainable dyeing process, which leads to an enormous reduction in water and energy consumption. The green and
white tones are the predominant colours which remind us
of the peacefulness of a natural landscape.
With such a variety of customers, spread all over the world
and with such different preferences, we must be very versatile and sensitive. We offer a great variety. And we offer
high quality. Enjoy our collections!
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BATH & BED
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Roupão fio Papilio - 100% algodão /
Bathrobe Papilio yarn - 100% cotton
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Toalhas e pareos com acabamento especial 100% algodão / Towels and fouta towels with
special finish - 100% cotton
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THE GEAR
A ENGRENAGEM
PAULO BASTO

diretor DE PRODUÇÃO| PRODUCTION DIRECTOR

LOOM – Na sua opinião, qual a função do Engenheiro
de Produção?
P. B. - O Engenheiro de Produção é responsável por garantir a eficiência dos processos produtivos, cumprindo
e fazendo cumprir especificidades dos produtos e os prazos de entrega estabelecidos.
LOOM - In your opinion, what is the role of the
Production Engineer?
P. B. - The Production Engineer is responsible for ensuring the effectiveness of the productive processes, guaranteeing that the product specificity is complied with and
that the delivery deadlines are met.

L O O M M A GAZ I N E
36

L OOM M A GA ZI NE
37

O NOSSO MUNDO

OUR WORLD

LOOM – É uma função muito abrangente...
P. B. - Sem dúvida... há que estar atento e tirar proveito das
capacidades industriais e humanas, otimizando ao máximo
os custos produtivos. O Engenheiro de Produção atua no desenvolvimento organizacional e estrutural da empresa aliando
conhecimentos técnicos com conhecimentos de gestão, um
pouco de Economia, Engenharia, Gestão e Psicologia na área
do relacionamento interpessoal...
LOOM – Trata-se, então, de conhecer a empresa de “fio a pavio”?
P. B. - Sim. Na JFA a Engenharia de Produção atua no planeamento e controlo da produção, implementando e gerindo processos, selecionando matéria-prima, acompanhando o
controlo de qualidade e operações de logísticas, armazenagem
e distribuição. Monitoriza diariamente os diversos produtos,
nas várias fases dos diferentes processos e interliga-os de forma a que tudo flua.
LOOM - It is a very broad role...
P. B. - Yes, it is... one must pay attention to and take advantage
from the industrial and human capacities, optimising as much
as possible the production costs. The Production Engineering
acts in the organisational and structural development of the
company combining technical knowledge with management
knowledge, a little bit of Economics, Engineering, Management
and Psychology and even Interpersonal relationships...
LOOM – Then, this is about knowing the company from the inside out?
P. B. - Yes. At JFA Production Engineering acts in the production planning and control, implementing and managing processes, selecting raw materials, monitoring the quality control
and the logistic, storage and distribution operations. It monitors
the various products on a daily basis, in the various phases of the
different processes and ensures their interconnection in order for
the whole to flow.

L O O M M A GAZ I N E
38

O RESULTADO? SATISFAZER CLIENTES
CUMPRINDO PRAZOS E QUALIDADE
COM O MENOR CUSTO POSSÍVEL.
THE RESULT? TO SATISFY CUSTOMERS
FULFILLING DEADLINES AND QUALITY
WITH THE LESS COST POSSIBLE.

LOOM – Tem uma responsabilidade muito transversal.
Mas pode-se dizer que se reveste, também, de um caráter
preventivo?
P. B. - Realizamos simulações para verificar possíveis falhas nos processos, o que possibilita a prevenção de problemas e a criação as soluções para situações futuras semelhantes. Algo que se traduz em claros benefícios para
a empresa. Avaliamos os custos, os prazos de entrega e as
condições de execução da produção interna ou externa.
Tudo isto no intuito de satisfazer os clientes cumprindo
prazos e qualidade com menor custo possível.

LOOM – You have a cross-cutting responsibility. But
can we say it has also a preventive nature?
P. B. - We carry out simulations to check for possible
flaws in the processes, and this allows for the prevention
of problems and for the creation of solutions in future
similar situations. This is something that brings clear
benefits to the company. We assess the costs, the delivery
deadlines and the conditions for the execution of internal or external production. All this with the purpose of
meeting deadlines and the customers quality requirements at the lowest possible cost.

LOOM – Perante um campo de actuação tão vasto, quais
os desafios mais relevantes para a função?
P. B. - A Engenharia de Produção exige organização de
processos, raciocínio lógico, capacidade de decisão em
tempo útil (que na maioria dos casos é reduzido), ter
afinidade com ciências exatas, gosto por tecnologias que
auxiliem as práticas do dia a dia e, acima de tudo, conhecimento das capacidades e sensibilidades da equipa, promovendo o bom relacionamento interpessoal. De resto,
no contexto das organizações um relacionamento interpessoal positivo contribui para um bom ambiente e é
decisivo para o aumento da produtividade.
Independentemente das responsabilidades, tarefas ou
projetos, o Engenheiro de Produção é um membro de
uma equipa sem a qual nada é possível!

LOOM – Considering such a wide scope, what are the
most significant challenges of the job?
P. B. - Production Engineering requires the organisation
of processes, logical thinking, timely decision-making
ability (time being scarce in most cases), aptitude for
exact sciences, interest for technologies that help the daily
activities and above all knowledge of the abilities and
sensitivities of the team, promoting good interpersonal
relationships. In fact, in the context of the organisations,
positive interpersonal relationships contribute to a good
working environment and is determinant for the increase in productivity.
Regardless of the responsibilities, tasks or projects, the
Production Engineer is a member of a team without
which nothing is possible!
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QUALIDADE SUSTENTÁVEL
SUSTAINABLE QUALITY

Sandra Carvalho

DIRETORA DE QUALIDADE | QUALITY DIRECTOR
Os clientes estão cada vez mais conscientes da importância da Qualidade e esperam que os seus fornecedores
satisfaçam pró-ativamente as mais altas exigências.
Por outro lado, a poluição e o aumento dramático de
catástrofes naturais têm levado cada vez mais a que os
temas ecológicos sejam uma preocupação global e de
consciência na sociedade. Os consumidores começam a
procurar produtos que atendam às normas ambientais
exercendo ao longo da cadeia abastecedora pressão para
todos se adequarem ao paradigma da produção sustentável.
Em 2005, ao avançar para a certificação do Sistema de
Gestão da Qualidade de acordo com a norma ISO 9001,
a Têxteis J.F. Almeida, S.A. demonstrou o compromisso
com a Qualidade e satisfação dos seus clientes, reforçando, assim, a imagem institucional e o acompanhamento
de um mercado em constante evolução.
Desde então, a JFA utilizou como base o seu Sistema de
Gestão da Qualidade para avançar com várias certificações, que lhe permitiram posicionar-se na linha da frente, sempre em busca da sustentabilidade.
Exemplo disso é a certificação pela Global Organic Textile Standard (GOTS), líder mundial no processamento
de têxteis feitos com fibra orgânica, que considera requisitos elevados em termos ecológicos e sociais, e apoiada
por certificações independentes em toda a cadeia de fornecimento de matérias têxteis. Com esta certificação a
empresa vê reconhecida a qualidade e condição orgânica
dos produtos têxteis, desde a obtenção da matéria-prima,
passando pela produção responsável com o ambiente e o
ambiente social.
Enquanto empresa transformadora de matéria-prima e
com o objetivo de apresentar um melhor e mais sustentável produto ao mercado a JFA tornou-se membro da
comunidade BCI (Better Cotton Initiative) assumindo o
compromisso de melhorar as práticas para a produção do
algodão, nomeadamente a subsistência e desenvolvimento económico nas áreas produtoras de algodão e reduzir
o impacto ambiental, promovendo uma atividade têxtil
socialmente consciente e sustentável.
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Customers are increasingly aware of the importance of
Quality and they expect their suppliers to proactively
meet the highest demands.
Besides, pollution and the dramatic increase of natural
disasters have led to ecological matters being increasingly
a global concern and a matter for conscience in the society. Consumers start to search for products complying
with the rules on environment and put pressure along
the supply chain for all those involved to adhere to the
paradigm of sustainable production.
In 2005, by obtaining certification of the Quality
Management System in accordance with ISO 9001 standard, Têxteis J.F. Almeida, S.A. has demonstrated the
commitment to Quality and customers’ satisfaction, thus
reinforcing the institutional image and the monitoring of
a market in constant evolution.
Since then, JFA has used its Quality Management System as the basis to obtain various certifications, which
allowed it to be in the forefront, always searching for sustainability.
An example of this is the certification by Global Organic
Textile Standard (GOTS), world leader in the processing
of textiles made of organic fibre, that considers high requirements in ecological and social terms, and supported
by independent certifications in the whole supply chain
of textile materials. With this certification the company
is recognised for the quality and organic condition of the
textile products, from the collection of raw materials to
the environmentally and socially responsible production.
As a company which processes commodities and with
the purpose of presenting a better and more sustainable
product to the market, JFA became a member of the BCI
(Better Cotton Initiative) community assuming the commitment to improve the practices for cotton production,
in particular regarding the economic subsistence and development in the cotton producing areas and the reduction of the environmental impact, promoting a socially
aware and sustainable textile activity.

W O R L D

A JFA é, também, membro SMETA (Sedex Member´s
Ethical Trade Audit), advogando a responsabilidade ética, social e ambiental.
A certificação Oeko-Tex Standard 100 (class I) e as demais, permitem à empresa assegurar a oferta de uma
elevada e efetiva segurança do produto, assim como
contribuir para a sensibilização a nível mundial para a
sustentabilidade da indústria e para uma utilização responsável de substâncias químicas.
Atualmente, a empresa está a trabalhar na implentação
da Certificação Step em que é realizada uma análise
abrangente e fiável do grau de gestão sustentável patente
na nossa instalação produtiva, estudando todas as áreas
relevantes da empresa (tais como gestão de produtos
químicos, proteção ambiental, gestão ambiental, saúde e
segurança no trabalho, responsabilidade social e gestão
da qualidade).
Para competir de forma sustentável e ambientalmente
responsável, a Têxteis J.F. Almeida, S.A., ao longo destes
últimos anos, tem investido consideravelmente em vários
domínios com o objetivo de reduzir emissões de gases com
efeito de estufa, assim como na poupança energética.
JFA is also a member of SMETA (Sedex Member´s Ethical
Trade Audit), defending ethical, social and environmental responsibility.
Certification Oeko-Tex Standard 100 (class I) and the
other standards allow the company to ensure the offer
of a high and effective safety of the product, as well as
to contribute to raise world awareness for the industry
sustainability and for a responsible use of chemical
substances.
The company is currently working on the implementation of Step Certification according to which we carry
out a comprehensive and reliable analysis of the level
of sustainable management in our production facilities,
studying all the relevant areas of the company (such as
management of chemical products, environmental protection, environmental management, health and safety
work, social responsibility and quality management).
In order to compete in a sustainable and environmentally
responsible manner, Têxteis J.F. Almeida, S.A., in recent
years, has invested considerably in various fields with the
purpose of reducing GHG emissions, as well as in energy-saving.
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The Application in 2014 to the 9th edition of EDP,
Energia Elétrica e Ambiente Award (electric energy and
environment) came about quite naturally and was based
on all the environmental measures and policies implemented.
A candidatura em 2014 à 9ª edição do prémio EDP, Energia Elétrica e Ambiente, surgiu de forma natural e teve
como base todas as medidas e políticas ambientais implementadas.
Já em 2015 a empresa fechou o seu 1º Plano de racionalização de consumo de energia (período de 2009 a 2014)
através do qual conseguiu reduzir em média 30% as suas
emissões de CO2. A salientar a aquisição de equipamentos mais versáteis, com menor consumo energético e de
água (menores relações de banho), melhoria processual,
através da redução das ineficiências produtivas, introdução de variadores eletrónicos de velocidade em alguns
equipamentos (bombas, ventiladores), recuperação de
calor por isolamento térmico de tubagens/canalizações,
não deixando de referir o investimento de 700.000€ na
instalação de painéis fotovoltaicos de última geração.
Esta instalação de 600 kw, permitiu uma significativa redução da fatura energética e contribuiu para a diminuição do efeito estufa ao evitar a emissão de 371 toneladas
de CO2, equivalente ao derrube de 2450 árvores por ano.
Está agora em vigor o 2º Plano de Racionalização do
Consumo de Energia (2016 a 2023) em que a empresa
propõe reduções de 12%. As medidas preconizadas para
atingir essa meta passam pela alteração da iluminação
fluorescente T5 para Led, instalação de sistema de recuperação de calor dos gases de exaustão dos geradores de
vapor, instalação de sistemas de recuperação de calor do
vapor de flash no tanque de condensados, instalação de
sistema de recuperação de calor do óleo do compressor,
redução de volume de ar extraído por aumento de concentração da humidade na exaustão da ramola e sistema
de recuperação de calor dos efluentes da tinturaria. Medidas que se traduzem num investimento na ordem dos
1.000.000€.
A Qualidade, o Ambiente e a Sustentabilidade merecem!

Already in 2015 the company closed its 1st Systematic
Organisation of Energy Use Plan (period between 2009
and 2014) through which it managed to reduce an
average of 30% of its CO2 emissions. We point out the
acquisition of more versatile equipment, with a lower
energy and water consumption (short dye-bath), procedural improvement, through the reduction of productive
inefficiencies, introduction of electronic variable speed
drives in some equipment (bombs, ventilators), heat recovery through thermal insulation of pipes/ducts. And we
cannot fail to mention the investment of 700.000,00€ in
the installation of state-of-the-art photovoltaic panels.
This installation of 600 kw allowed for a significant
reduction of the energy bill and contributed to the reduction of the greenhouse effect by avoiding the emission of 371 tons of CO2, equivalent to the felling of 2450
trees a year.
The 2nd Systematic Organisation of Energy Use Plan
(2016 to 2023) is now in force and the company proposes
reductions of 12%. The measures foreseen aiming at
reaching this goal include the replacement of T5 fluorescent lightening with Led, installation of a heat recovery
system for the flue gas of the steam generators, installation of heat recovery systems for the flash steam in the
condensate tank, installation of a heat recovery system
for the compressor oil, reduction of the volume of air extracted due to the increase in the moisture concentration
in the exhaustion of the stenter, and a heat recovery system for the dyeing effluents. These measures correspond
to an investment of approximately 1.000.000€.
Quality, Environment and Sustainability deserve it!
MEDIDAS QUE SE TRADUZEM NUM INVESTIMENTO NA ORDEM DE
1.000.000€.
THESE MEASURES
CORRESPOND TO
AN INVESTMENT OF
APPROXIMATELY
1.000.000€.
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eco-touch
BATH & TABLE
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Toalha dupla face com franja e fio Papilio - 100%
algodão orgânico / Double face towel with fringe
and Papilio yarn - 100% organic cotton
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Toalha estampado digital - 100% algodão /
Digital printed towel - 100% cotton
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Toalha com aplicação bordada - 100% algodão /
Towel with embroidered application - 100% cotton
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Toalhas jacquard algodão linho /
Jacquard towels with cotton
and linen.
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BETWEEN US
ENTRE NÓS
FILIPE NETO

DireTor DE RECURSOS HUMANOS | HR DIRECTOR
A Têxteis J.F. Almeida, S.A. congrega, hoje em dia, cerca
de 600 pessoas. A coordenação do trabalho, das ambições e expectativas de um grupo tão expressivo de colaboradores é uma tarefa exigente.
Filipe Neto, Diretor de Recursos Humanos, descreve os
principais desafios do seu departamento.
Têxteis J.F. Almeida, S.A. nowadays employs approximately 600 people. The coordination of the work, of the
ambitions and expectations of such an extensive group of
workers is a demanding task.
Filipe Neto, Human Resources Director, describes the
main challenges that his department faces.
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LOOM – Centenas de colaboradores, inúmeros clientes,
criação permanente de novas coleções, vários núcleos
produtivos... Como é possível encontrar um foco e delinear um caminho?
F. N. - A JFA reconhece que é através do trabalho e dedicação dos seus colaboradores que constrói a imagem que
detém junto dos seus stakeholders.
É por essa razão que um dos principais focos da Direção
de Recursos Humanos, em sintonia com o Conselho de
Administração, incide sobre o investimento em profissionais qualificados (um desafio cada vez maior, fruto do
atual mercado de trabalho), e a criação de um ambiente
social interno favorável à plena atividade, onde o contributo das ideias individuais é estimulado e bem acolhido, e procurando alinhar os objetivos estratégicos e
organizacionais, com os objetivos pessoais do ativo mais
importante da empresa: os nossos colaboradores.
Um dos nossos principais compromissos consiste em
estabelecer com todos os nossos colaboradores e potenciais candidatos, uma relação aberta e atenta às necessidades individuais, mantendo uma política de suporte e
benefícios compatíveis com as exigências atuais oferecidas pelo mercado.

LOOM – Hundreds of employees, numerous customers,
the permanent creation of new collections, various production centres... How is it possible to find a focus and
outline a path?
F. N. - JFA recognises that it is through the work and
devotion of its workers that it builds the image it projects
to its stakeholders.
This is why one of the main focus of the Human Resources Division, in agreement with the Management
Board, is the investment in qualified professionals (an increasing challenge given the current labour market), and
the creation of an internal social environment favourable
to full activity, where the contribution with individual
ideas is encouraged and welcome, and trying to bring
the strategic and organisational objectives into line with
the personal objectives of the most important asset of the
company: our employees.
One of our main commitments is to establish with all
our workers and potential applicants an open relationship taking into consideration the individual needs, and
maintaining a policy of support and benefits that is compatible with the current market requirements.

I N T E R V I E W

POLÍTICAS ATIVAS DA JFA / ACTIVE POLICIES OF JFA
LOOM – Nesse âmbito, quais as principais orientações
e políticas da empresa?
F. N. - Estão identificadas enquanto políticas ativas da JFA:
• Atrair, selecionar e reter os melhores colaboradores,
cujos objetivos pessoais sejam compatíveis com os objetivos organizacionais e promovam a melhoria contínua,
individual e empresarial;
• Oferecer oportunidades de desenvolvimento dos seus
conhecimentos e competências profissionais, mediante
formação profissional adequada às reais necessidades, e
tendo em conta o perfil de função previamente definido;
• Promover a melhoria das condições de trabalho, mantendo um clima social interno saudável, assim como a
promoção da saúde e bem-estar dos seus colaboradores;
• Proceder ao desenvolvimento de todas as atividades administrativas inerentes à gestão de Recursos Humanos;
• Ter uma postura socialmente responsável perante os
seus colaboradores e a Comunidade.

LOOM – In this context, what are the company’s main
guidelines and policies?
F. N. - The following have been identified as active policies
of JFA:
• To attract, select and retain the best professionals, whose
personal objectives are compatible with the organisation’s
objectives and who promote the continuous individual and
corporate improvement;
• To offer opportunities to develop the workers knowledge
and professional competences, by means of vocational
training which is adequate to the actual needs, and taking
into consideration the previously defined profile for the job;
• To promote the improvement of the working conditions,
maintaining a healthy internal social environment, as well
as to promote the workers’ health and well-being;
• To promote the development of all the administrative activities related with the Human Resources management;
• To have a socially responsible attitude towards its workers
and the Community.

LOOM – Para responder a todos esses pontos, haverá, seguramente, que desenvolver muitos processos e projetos?
F. N. - Sim, sem dúvida. A Direção de Recursos Humanos abarca um conjunto de funções muito para além da
Gestão Administrativa e que começam, desde logo, com o
Planeamento de Recursos Humanos, algo essencial, principalmente se considerarmos a evolução que a empresa
tem tido, em constante expansão, com o aumento da capacidade produtiva para responder célere e eficazmente às
necessidades dos nossos clientes e, por conseguinte, com
a necessidade de aumento do nosso capital humano.
Com o desenvolvimento constante de variados processos
de Recrutamento e Seleção, apoiado pela correta Descrição e Análise de Funções em busca do perfil adequado,
advém a preocupação pelo desenvolvimento de atividades
de Acolhimento e Integração, para que o novo colaborador
se sinta o mais rapidamente integrado, que seja capaz de
“sentir e suar a camisola”, de modo a poder dar o máximo
contributo de forma eficaz e eficiente. Pretendemos que os
nossos colaboradores se sintam realizados e não confortáveis e acomodados. Citando Simon Sinek, “working hard
for something we don’t care about is stress; working hard
for something we love is called passion!”*
Estão implementados também os processos de Avaliação

de Desempenho e Gestão de Recompensas, atuando inclusivamente no âmbito da Gestão da Desvinculação.
Tão importante quanto a entrevista de seleção, a entrevista
de desvinculação ajuda-nos a detetar a satisfação e a opinião do colaborador demissionário, nomeadamente no
que diz respeito à conduta da empresa, ao relacionamento
com os colegas, ou às políticas de remuneração, ajudando-nos a perceber as oportunidades de melhoria, e aferindo a imagem que este levará da empresa para o mercado.
Temos dado particular atenção à Formação Profissional,
enquanto instrumento de atualização de conhecimentos e
boas práticas, mas principalmente à definição de processos
de transmissão de know how interno, sendo desenvolvidas
nos últimos anos diversas ações de formação, atuando cirurgicamente nas reais necessidades da empresa. Claro que
o apoio dado aos serviços de Medicina no Trabalho e Saúde Ocupacional, as preocupações com a área de Support &
Counselling, assim como o suporte dado à área de QAHST
nas atividades que envolvam os nossos recursos humanos
fazem também parte das nossas “rotinas diárias”.
Atuamos também no âmbito da Responsabilidade Social,
que acaba por orientar toda a nossa atividade, com o desenvolvimento, ainda que numa fase inicial de processos e
procedimentos, de apoio a instituições e à comunidade local.

*“trabalhar duro para algo de que não gostamos é stress; trabalhar duro para algo que amamos chama-se paixão!”
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LOOM – To meet all these requirements, it is certainly
necessary to develop many processes and projects…
F. N. - Yes, it certainly is. The Human Resources Division
performs a set of functions which go far beyond the Administrative Management and which start exactly with the
Human Resources Planning, which is essential, especially
if we consider the evolution and constant expansion of the
company, with the increase in the productive capacity in
order to timely meet our customers’ needs and therefore
with the need to increase our human capital.
With the constant development of various processes of
Recruitment and Selection, supported by the correct Job
Description and Analysis, in the search for the adequate
profile, the concern with the development of activities of
Reception and Integration is inevitable, also to guarantee
that the new employee feels integrated as soon as possible, and that he/she is capable of “pulling on the shirt” and
give his/her best, so that his/her contribution is efficient
and effective. We want our employees to have a feeling
of accomplishment and not to feel comfortably resigned.
Quoting Simon Sinek, “working hard for something we
don’t care about is stress; working hard for something we
love is called passion!”
The processes of Performance Assessment and Rewards
Management have also been implemented, and we also
act in the area of Dismissal Management. As important as

the selection interview, the dismissal interview helps us to
assess the satisfaction and know the opinion of the terminating employee, in particular concerning the conduct of
the company, the relationship with the colleagues, or the
remuneration policies, helping us to understand the opportunities to improve, and know the image of the company that the employee will take to the market.
We have been paying special attention to Vocational
Training as an instrument of good practices and
knowledge update, and particularly to the definition of
processes of the passing on of internal know-how, various
training actions having been carried out in the last years,
with a focus on the actual needs of the company. Furthermore, we will develop this year a training project involving
approximately 200 workers.
The support given to the Occupational Health services,
the concerns with the area of Support & Counselling and
the support given to the area of Quality, Environment
and Safety, Hygiene and Health at Work in the activities
involving our human resources are clearly also a part of our
“daily routines”.
We also act in the context of Social Responsibility, which
actually drives our whole activity and we are developing,
although still in an initial stage, processes and procedures
of support to institutions and to the local community.

“WORKING HARD
FOR SOMETHING WE
DON’T CARE ABOUT
IS STRESS, WORKING
HARD FOR SOMETHING
WE LOVE IS CALLED
PASSION!”

A JFA CONTA
COM MAIS DE

580
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A JFA aderiu à Carta
Portuguesa para a Diversidade, com vista à divulgação,
implementação e desenvolvimento de políticas e práticas
de promoção da diversidade.

JFA joined the Portuguese
Chart for Diversity aimed at
disseminating, implementing
and developing policies and
practices of promotion of
diversity.

LOOM – De certo modo é precisamente a Responsabilidade Social que levou a empresa a trabalhar o tema da
Diversidade?
F. N. - Sim, a JFA aderiu recentemente à Carta Portuguesa para a Diversidade, com vista à divulgação, implementação e desenvolvimento de políticas e práticas
de promoção da diversidade. Em concreto e citando: a
Carta Portuguesa para a Diversidade é “entendida como
o reconhecimento, o respeito e a valorização da(s) diferença(s) entre as pessoas, incluindo particularmente as
diferenças relativas ao sexo, identidade de género, orientação sexual, etnia, religião, credo, território de origem,
cultura, língua, nacionalidade, naturalidade, ascendência, idade, orientação política, ideológica ou social, estado civil, situação familiar, situação económica, estado
de saúde, deficiência, estilo pessoal e formação”. Prova
do nosso enfoque na Diversidade e respetivas Políticas e
Orientações, foi o desenvolvimento do nosso Manual de
Boas Práticas, que dele fazem parte a Política Anti discriminação, Anti Assédio e Anti Abuso, que complementam o nosso Código de Ética e Conduta, assim como a
Criação do Canal de Ética, formalizando e permitindo a
comunicação eficaz de quaisquer irregularidades, e o seu
tratamento rigoroso; Outro dos exemplos é o Processo
de Recrutamento que estamos a desenvolver para candidatos oriundos de outros países, e cuja mão-de-obra
possa ser uma mais-valia para a nossa indústria.

LOOM – In a certain way it was exactly Social Responsibility that let the company to work on the theme of
Diversity, wasn’t it?
F. N. - Yes, JFA recently joined the Portuguese Chart
for Diversity aimed at disseminating, implementing and
developing policies and practices of promotion of diversity.
More specifically and quoting the Portuguese Chart for
Diversity it is “considered as the recognition, respect
and enhancement of the difference(s) between people,
including in particular the differences concerning sex,
gender identity, sexual orientation, religion, beliefs,
territory of origin, culture, language, nationality, place
of birth, descent, age, political, ideological or social
orientation, marital status, family situation, economic
situation, state of health, disability, personal style and
level of education”. To prove our focus on Diversity
and its Policies and Guidelines, there is the establishment of our Good Practices Manual, which includes the
Anti-Discrimination, Anti-Harassment and Anti-Abuse
Policy that constitutes a complement to our Code
of Ethics and Conduct, as well as the creation of the
Ethic Channel, which formalises and enables the effective
reporting of any irregularities and their careful treatment.
Another example is the Recruitment Process that we are
developing for applicants coming from other countries
and whose labour may be an added value to our industry.

E... CLARO... VAMOS TER MUITAS NOVIDADES JÁ EM 2018,
TENTANDO ENVOLVER COLABORADORES E RESPETIVAS FAMÍLIAS!

COLABORADORES*

AND... OF COURSE... THERE WILL BE MANY NEWS ALREADY IN 2018,
AND WE WILL TRY TO INVOLVE WORKERS AND THEIR FAMILIES!

*JFA has more than 580 employees
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Toalha com aplicação de pompons
- 100% algodão / Towel with decorative pompoms
- 100% cotton
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Toalha de mesa algodão linho lavado /
Tablecloth in cotton and linen with garment
washed finishing.
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WORLD
WIDE
PELO MUNDO
FORA
Paulo Pacheco

DIRETOR COMERCIAL| COMMERCIAL DIRECTOR

O Departamento Comercial é atualmente composto
pelo Diretor Comercial, Paulo Pacheco, coadjuvado por
4 técnicos comerciais e 7 assistentes comerciais.
Diretamente ligados ao Departamento Comercial, encontram-se o Departamento de Design - que conta com
4 pessoas – e ainda o Departamento de Amostras, com
um elemento. É uma equipa fulcral para a JFA, que está
organizada e distribuída pelos diferentes mercados ou
áreas de mercado.
The Commercial Department is currently composed of
the Commercial Director, Paulo Pacheco, and 4 sales
technicians and 7 sales assistants.
Directly connected with the Commercial Department
there is the Design Department – which includes 4 people – and also the Sample Department, with one member. It is a crucial team for JFA, which is organised and
distributed by the various markets or market areas.

L O O M M A GAZ I N E
78

O NOSSO MUNDO

A vocação da Têxteis J.F. Almeida, S.A. sempre foi o mercado internacional e, em concreto, os países europeus,
que assumem uma fatia considerável da nossa produção.
Porém, os destinos Americano, Africano e Asiático também têm sido devidamente explorados. O que faz com que
os produtos JFA estejam presentes nos quatro cantos do
mundo e as relações comerciais se extendam a aproximadamente 50 países.
Uma “geografia comercial” tão extensa exige cuidados permanentes. A relação com o Cliente, que pretendemos que
seja sempre de proximidade e total confiança, torna-se um
verdadeiro desafio!
Qualidade e a Sustentabilidade são temas com os quais nos
debatemos a todo o momento e o Departamento Comercial, por definição, apresenta, representa e defende com
muito gosto e orgulho a bandeira JFA por todo o mundo.

CANADÁ | CANADA |1%
ARGÉLIA | ALGERIA |1%
SUIÇA | SWISS | 1%

OUR WORLDA

Têxteis J.F. Almeida, S.A. has always been directed to
the international market, more specifically the European countries, which assume a considerable part of our
production.

UMA “GEOGRAFIA COMERCIAL” TÃO EXTENSA EXIGE CUIDADOS PERMANENTES.
/ SUCH AN EXTENSIVE “BUSINESS GEOGRAPHY” REQUIRES PERMANENT CARE.

MÉXICO | MEXICO |1%
SUÉCIA | SWEDEN |1%
DINAMARCA | DENMARK |1%

MARROCOS | MOROCCO |1%

SINGAPURA | SINGAPORE | 1%

ÁFRICA DO SUL | SOUTH AFRICA | 2%
REINO UNIDO| UK | 2%

USA | 2%
EUA | EUA
ITÁLIA | ITALY | 3%
ALEMANHA | GERMANY | 4%
PORTUGAL
PORTUGAL
37%
FRANÇA
FRANCE
20%

ESPANHA
SPAIN
24%
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However, the American, African and Asian destinations have also been properly explored. And as a result,
JFA products are present in the four corners of the world
and we have business relationships with approximately 50
countries.
Such an extensive “business geography” requires permanent care. The relationship with the Customer, that we
want always to be of proximity and trust, has become a
challenge!
Quality and Sustainability are issues with which we are
confronted at all times, and the Commercial Department,
by definition, gladly and proudly presents, represents and
defends JFA flag all over the world.
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Dreamy
feel

THE KID’S COLLECTION
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Roupão com capuz - 100% algodão /
Hooded bathrobe - 100% cotton
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Roupão liso com capuz e aplicação
de viés - 100% algodão / Hooded bathrobe
with bias – 100% cotton
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MY numbers
OS MEUS NÚMEROS
Susana Abrantes

DIRETORA FINANCEIRA | CHIEF FINANCIAL OFFICER
A qualidade e evolução da indústria têxtil portuguesa
voltam a marcar pontos no panorama internacional,
através da valorização do produto nacional, com uma
franca aposta na modernização das fábricas depois de
um período, entre 2001 e 2008, que foi demolidor para
o setor.
A indústria têxtil nacional é uma das mais importantes
indústrias para a nossa economia e representa 10% do
total das exportações portuguesas e 20% do emprego
da indústria transformadora. A sua evolução positiva é
bem visível no seguinte quadro:
The quality and the evolution of the Portuguese textile
industry scores points again in the international scene,
through the raise of the national product, with a strong
investment in the modernisation of factories, and
after a period, between 2001 and 2008, which was
devastating for the sector.
The national textile industry is one of the most
important for our economy and represents 10% of the
total of the Portuguese exports and 20% of employment in the manufacturing industry. Its positive evolution can be seen in the following table:
Volume de negócios:
42 milhões de euros.
Crescimento de 8%.
Turnover: 42 million
euros. Growth of 8%.

L O O M M AGA
A GAZZ I N E
92

Produção*
PRODUCTION*
VOLUME DE NEGÓCIOS*
TURNOVER*
EXPORTAÇÕES*
EXPORTs*
IMPORTAÇÕES*
IMPORTs*
EMPREGO*
EMPLOYMENT*

2013

2014

2015

2016

2017

6.028

6.485

6.767

7.136

7.400

6.296

6.712

6.942

7.347

7.500

4.288

4.620

4.811

5.035

5.237

3.343

3.608

3.835

3.932

4.138

124.147

128.414

131.513

135.197

137.000

Fonte: INE / *milhões€
Source: INE (National Statistic Institute) / *million€

O reconhecimento estende-se ao design e à investigação tecnológica. Portugal é ainda reconhecido por
reunir uma série de valências, como é o caso da qualidade da mão-de-obra, boas universidades e centros
tecnológicos.
Pensamos que este momento privilegia o crescimento
da indústria na Europa, dado o claro aumento de custo
na Ásia e a instabilidade política que alguns países nossos concorrentes oferecem, nomeadamente a Turquia.
No meio de um mundo em turbulência, em constante desmaterialização, o Têxtil Lar ganhou um lugar de
destaque em Portugal, na Zona Norte do nosso país.
A JFA tem aproveitado esta onda, sabendo tirar partido
da mesma. Estamos bem equipados, quer em temos de
maquinaria, quer em termos de recursos humanos. Temos clientes fidelizados, produto e serviço. O mercado
reconhece o nosso “know how.”

Recognition is extended to design and technological
investigation. Portugal is also recognised for having a
series of strengths, such as the quality of workforce and
good universities and technological centres.
We think that this is a moment for the industry in Europe to grow, given the clear increase in cost in Asia and
the political instability that some competing countries
such as Turkey present. In the middle of a world in turbulence and in permanent de-materialisation, the Home
Textile Sector has gained a remarkable place in Portugal,
namely in the Northern Region of our country.
JFA has taken this opportunity, and knows how to take
advantage from the situation. We are well equipped,
both in terms of machinery and of human resources.
We have loyal customers, product and service. The
market recognises our know how.

Chegamos, pois, a 2018 bastante optimistas, depois de
um ano 2017 muito exigente para a Têxteis J.F. Almeida,
S.A.. Acabamos 2017 com um Volume de Negócios de
42 milhões de euros, crescendo 8% face ao ano anterior.
Crescimento em cima de crescimento, aumento de matérias-primas, novos clientes, novos produtos, exigiram
muito da Empresa.

Therefore, we are very optimistic in 2018, after a 2017
which was very demanding for Têxteis J.F. Almeida,
S.A.. We ended 2017 with a Turnover of 42 million
Euros, which meant a growth of 8% comparing to the
previous year.
Growth after growth, increase in raw materials, new
customers, new products, all this was very demanding
for the Company.

Foi também mais um ano de fortes investimentos, focalizado ainda no aumento da capacidade produtiva. O
EBITDA atingido foi aproximadamente de 7 milhões
de euros, 16% do VN total da Empresa e o Resultado
Líquido foi de 3,4 milhões de Euros.

It was also a year of strong investments, focusing on
increasing the productive capacity. The EBITDA achieved was of approximately 7 million Euros, 16% of the
total Turnover of the Company and the Net Profit was
3,4 million Euros.

Somos uma empresa com história e preparada para o
futuro!

We are a company with history and ready for the future!
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OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

PARCEIROS | PARTNERS

Comunicação e Relações Públicas
Torre 1, 8º Andar, Sala 7
1070 - 101 Lisboa
T: +351 213 849 185
F.: +351 213 849 189
E: press@areastore.com

TROFA
Rua das Indústrias, 2891
4785-627 Trofa
T: +351 252 409 490
PORTO
Rua de Gondarém, 447
4150-377 Porto
T: +351 226 103 277
E: sanimaia@sanimaia.com

Gresit, Lda.
Rua das Devesas 118, Seroa
4595-069 Paços de Ferreira
T: +351 255 892 311
F: +351 960 045 781
geral@gresit.pt
www.gresit.pt

COLABORARAM NESTA EDIÇÃO | COLLABORATING IN THIS ISSUE
Filipe Neto | Joaquim Almeida | Juliana Almeida | Juliana Fernandes | Paulo Basto |
Paulo Pacheco | Sandra Carvalho | Susana Abrantes
Os nossos pequenos modelos: | Our little models:
Francisco A. | Francisco G. | Gabriela | Leonor | Maria Inês | Rita
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4815-253 MOREIRA DE CÓNEGOS
PORTUGAL
T: +351 253 560 000
F: +351 253 560 009
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