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Caros amigos,
A Têxteis J.F. Almeida, S.A. comemora este ano o seu 40º aniversário!
É um excelente momento para dizer: Parabéns a todos! Colaboradores, Clientes,
Parceiros, Comunidade em geral. A todos, sem excepção, é devida uma palavra de
gratidão e outra de reconhecimento.
Foram 40 anos de desafios. Para mim, para a empresa. Até mesmo para o País.
Encarámos sempre essas provas com otimismo e determinação. E o resultado está à
vista: estamos cada vez maiores, mais fortes, mais focados.
O mercado, sempre atento e em evolução, tem-nos apresentado exigências constantes
e a elas respondemos com mais inovação e mais qualidade. O nosso volume de vendas e o número crescente de Clientes assim o demonstram.
Este sucesso – que é de todos nós – traz responsabilidade. Temos que estar sempre um
passo à frente. Temos que antecipar necessidades e apresentar soluções.
Espero que a leitura desta Loom vos inspire a continuar esta caminhada, renovando
os votos de empenho e dedicação que traduziram 40 anos em muitos motivos de orgulho, em coleções inovadoras e em ambição ao serviço dos nossos Clientes.
Até breve,
Joaquim Almeida | CEO

”...uma palavra de gratidão
e outra de reconhecimento.“
”...a word of gratitude and
acknowledgement is due.“

Dear Friends,
This year, our company Têxteis J.F. Almeida, S.A. is celebrating its 40th anniversary!
This is the perfect timing to say: Congratulations to us all! Co-workers, Clients,
Partners, Community in general. To all, without exception, a word of gratitude and
acknowledgement is due.
These 40 years were built upon challenges faced with optimism and determination by
myself and the company, and I even dare to say, by the country itself. And the result
of this approach is very clear: we are getting bigger, stronger, and more focused.
An always attentive and evolving market has presented us with constant demands to
which we have responded with more innovation and more quality. Our current sales
volume and the growing number of Clients tell us that we are in the right path.
This success - which belongs to all of us - brings an added responsibility: we must
always be one step ahead, anticipating needs and presenting innovative solutions.
I hope that by reading this Loom issue you will be inspired to continue this journey
and renew the commitment and dedication that resulted into 40 years filled with
many proud moments, in innovative collections and into the ambition to better serve
our Clients.
See you soon,
Joaquim Almeida | CEO
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40

YEARS
AND WE CONTINUE
TO INNOVATE

JULIANA
ALMEIDA
Juliana Almeida

DiretorA DE MARKETING | MARKETING DIRECTOR

40 ANOS E CONTINUAMOS A INOVAR.

Somos hoje mais de 600 colaboradores. A pensar a empresa, a pensar o Cliente, a pensar o futuro.
Somos 90.000.000 kms de fio, 6.000 toneladas de produto
acabado anuais e mais de 400 Clientes espalhados por
todo o mundo.
Somos o resultado de 40 anos de evolução e dedicação.
E queremos ser um lar para os têxteis-lar. O parceiro certo para desenvolver produtos de qualidade, cumprindo
prazos e critérios que respeitem as maiores exigências.
Por isso mesmo, apresentamos este ano a nossa nova
assinatura:
Têxteis J.F. Almeida, S.A. - The home of home textiles

Today we are more than 600 employees. We all must
think about the company’s strategy, about the Client’s
approach, about the future.
We are 90,000,000 kms of yarn, 6.000 tons of finished
product per year and more than 400 Clients spread all
over the world.
We are the result of 40 years of evolution and dedication.
And we want to be a home for the home textiles industry.
The right partner to develop quality products, fulfilling
deadlines and criteria that meet the highest requirements.
That is why we are presenting our new signature this
year:
Têxteis J.F. Almeida, S.A. - The home of home textiles

L O O M M A GAZ I N E
6

L OOM M A GA ZI NE
7

anos
O NOSSO MUNDO

anos

OUR WORLD

Estes dois temas têm sido vetores fundamentais para a
estratégia da empresa e permitem chegar aos grandes
certames internacionais do setor com produtos e/ou técnicas de produção que conquistam mercados e suscitam
a curiosidade dos meios de comunicação que seguem os
têxteis-lar. É o caso do fio Papilio ou do 360 JFA Recycled
Yarn.

These two themes have been fundamental vectors in the
company’s strategy and allowed JFA to attend the major international events of the home textiles sector with
products and/or production techniques that conquer
markets and raise the curiosity of the specialized media.
This is the case of the Papilio yarn or the 360 JFA Recycled Yarn.

Nesta edição da Loom, partilhamos momentos, visões e
desejos que fizeram destes 40 anos uma vida de sucesso.
E, claro, apresentamos as novas coleções JFA que, esperamos, irão dar mais conforto a muitos lares.

In this Loom issue we share moments, visions and wishes
that have endowed these 40 years with a successful life.
And, of course, we are introducing the new JFA collections which we are certain that will bring more comfort
to many homes.

THE HOME OF HOME TEXTILES

Trata-se de uma promessa, ou melhor, de um compromisso. E traduz a vontade de uma equipa que, durante 40
anos, investiu em tecnologia, desenvolveu know-how e
definiu uma estrutura capaz de evoluir com o mercado.

It is a promise, or rather a commitment, and it reflects
the fierce will of a team which, for 40 years, has invested in technology, developed know-how and defined a
capable structure to evolve with the market’s demands.

É, também, uma tradução de algo que a JFA muito
preza: a relação de proximidade com os Clientes. A
quem acolhemos sempre com um misto de sentido
de responsabilidade e desafio: temos noção daquilo
que é esperado de nós; mas queremos sempre ir mais
além. Essa missão é fundamental para a JFA. Foi essa
motivação extra que nos deu a dimensão actual e que
nos impele para a inovação e para a sustentabilidade.

It is also a translation of something that JFA very much
appreciates: the close relationship with its Clients
whom we have always welcomed with a mixed sense
of responsibility and challenge; we are aware of what is
expected of us, but we always want to go further. This is
a fundamental mission to JFA and it was this extra motivation that has led us to our current dimension and
that drives us towards innovation and sustainability.
SEJAM BEM-VINDOS AO NOSSO LAR! | WELCOME HOME!

L O O M M A GAZ I N E
8

L OOM M A GA ZI NE
9

E N T r e V I S T A

ORGANIC
DESIGN

“O ORGÂNICO E
A SUSTENTABILIDADE
SÃO DEMANDAS
DO MERCADO E UM
DEVER HUMANO.”

DESIGN ORGÂNICO
Juliana Fernandes

DIRETORA CRIATIVA | CrEative DIRECTOR
O orgânico e a sustentabilidade são demandas do mercado e
um dever humano.
Mantendo a nossa identidade, a coleção 2019/2020 tem
como ponto de partida a inovação. Esta destaca-se, assim,
pela mistura de fibras, texturas e técnicas. Apresentamos 7
temas: Artisan, Neo-Mint, Planet Granite, Neo-Romantic,
Re-Connect (Kids), Yellow Mine e Sky and Sand.
Organic and sustainability are market demands and a
human duty.
In order to keep our identity, the collection is based on
innovation. The 2019/2020 collection stands out, therefore, by the mixture of fibers, patterns, textures and techniques. We present 7 themes: Artisan, Neo-Mint, Planet Granite, Neo-Romantic, Re-Connect (Kids), Yellow
Mine and Sky and Sand.
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“ORGANIC AND
SUSTAINABILITY
ARE MARKET
DEMANDS AND
A HUMAN DUTY.”

AS COLEÇÕES | THE COLLECTIONS

DESIGN | DESIGN

THE DESIGN COLLECTION

PLANET GRANITE
Coleção com combinação de nobreza
e requinte, sendo o mármore o desenho
referência. Uma coleção luxuosa tendo como
pormenor o brilho metálico do fio lurex
dourado e como predominância a cor preta.

This Collection combines nobility and refinement, where marble is the reference design.
A luxurious collection with defining details
such as the metallic luster of gold lurex and
the predominance of the black colour.

YELLOW MINE
Coleção com destaque para o
estampado floral, segmento bastante
apreciado por vários mercados.
A Collection with emphasis on a
floral print, a highly appreciated
segment by different markets.

ARTISAN
A coleção “Artisan” representa a junção
do artesanal com a modernidade, tendo
como base o fio Linho e como novidade
o fio Cânhamo.
The “Artisan” collection represents the
union of craftsmanship with modernity,
based on the Linen yarn and as a novelty
the Hemp yarn.

NEO-MINT
Coleção eco-friendly com estilo minimalista.
Less is More, onde até as próprias cores utilizadas têm como
base tons neutros em detrimento de cores vivas.
O Neo-Mint é a cor predominante, é uma cor com nuance
oxigenante e fresca que alinha a ciência e a tecnologia à
natureza.

Eco-friendly collection with minimalist style.
Less is More, where even the colours that are used are
based on neutral tones instead of bright colours.
Neo-Mint is the predominant colour, it is a colour with
oxygenating and fresh nuance that aligns science and technology to nature.

• 360 JFA Recycled Yarn: Fio produzido através da recuperação dos mais diversos desperdícios têxteis gerados na
nossa empresa. Insere-se na ideia de economia circular.
• Fio 100% algodão orgânico: O algodão orgânico é produzido com base nos princípios da agricultura orgânica, pois
não utiliza agrotóxicos e pesticidas, o que diminui os danos
causados ao solo, ao ambiente e ao ser humano.
• Acabamento ECO dyeing: A pouca água utlizada neste
processo é apenas para a lavagem final e amaciamento das
peças, uma vez que o processo de tingimento é realizado
a seco.

• 360 JFA Recycled Yarn: the production of this yarn is based
on diverse recovered textile waste generated in our company
enhancing our commitment to the circular economy concept.
• 100% organic cotton yarn: Organic cotton is produced based
on the principles of organic agriculture, since it does not use
agrochemicals and pesticides, thus reducing damages inflicted
to the soil, the environment and to the human being.
• ECO dyeing finish: The reduced amount of water used in this
process is only for the final washing and softening of the pieces,
as the dyeing process is a dry one.
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NEO-ROMANTIC

SKY AND SAND

Coleção com estilo vintage aliado ao
modernismo. Destacamos o fio lurex
prata que confere um efeito luxuoso ao
produto..

Coleção de toalhas de praia com
destaque para os padrões étnicos e
as tradicionais riscas, com bonitas
combinações de cores e confortáveis
laminados.

Vintage style collection allied to modernism. We highlight the silver lurex yarn that
gives a luxurious effect to the product.
Coleção que procura um meio termo
no esteriótipo criado entre a cor rosa e a
cor azul. Temos aqui uma aproximação
de tonalidades tornando-as mais neutras
(imaginando que isso representa um “Re-CONNECT” das relações humanas, sendo as crianças o seu expoente máximo).

RE-CONNECT K.I.D.S.
A collection that looks for a middle ground
in the stereotype created between pink and
blue generating an approximation of shades
making them more neutral (imagining that
this represents a “Re-CONNECT” of human
relations, children being their maximum exponent).
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A collection of beach towels
highlighting ethnic patterns and
traditional stripes, with beautiful
colour combinations and
comfortable velours.

BATH, BED & TABLE
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Toalhas algodão cânhamo / Cotton hemp towels
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Toalhas jacquard algodão linho / Cotton linen jacquard towels
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Roupão dupla face algodão linho /
Cotton linen double face bathrobe
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QUE FUTURO?

EXPECTED
FUTURE?
MARIANA GOMES

Gestora energética | ENERGY MANAGER
O setor industrial representa 38% do consumo total de
energia elétrica em Portugal. A indústria têxtil, em particular, requer quantidades significativas de recursos naturais e energéticos para transformar a matéria-prima no
produto final.
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The industrial sector accounts for 38% of total electricity
consumption in Portugal. The textile industry, in particular, requires significant amounts of natural and energy resources to transform the raw material into the final
product.
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O NOSSO MUNDO

Numa altura em que a consciência ambiental e as alterações climáticas são temas na ordem do dia, a JFA tem
feito uma aposta constante nesta área, no sentido de reduzir a sua pegada ecológica e apresentar aos seus clientes produtos cada vez mais sustentáveis.

At a time when environmental awareness and climate
change are topics on the agenda, JFA has been making a
constant commitment in this area, in order to reduce its
ecological footprint and present its clients with increasingly sustainable products.

O nosso compromisso perante parceiros, clientes e colaboradores, é de
fazer uso eficiente de energia nos processos produtivos com o intuito
de preservar os recursos naturais, reduzir as emissões de gases de efeito
de estufa e assim contribuir pró-ativamente para a mitigação dos efeitos
das alterações climáticas.
Nesse sentido, em 2016 foi criado o Departamento de Energia e Ambiente, cujo principal objetivo é a redução de energia primária e consequente redução de emissões de CO2. As medidas de eficiência energética implementadas englobam optimização de processos, substituição de
equipamentos existentes por outros mais eficientes e aplicação de novas
tecnologias para produção mais eficiente de energia elétrica.

Our commitment to partners, clients and employees is to make an efficient use of energy in production processes in order to preserve natural
resources, reduce the greenhouse gas emissions and thus proactively contribute to mitigate the effects of climate change.
As such, in 2016 the Energy and Environment Department was created,
whose main goal is the reduction of primary energy and consequent reduction of CO2 emissions. The implemented energy efficiency measures
include process optimization, replacement of existing equipment with
more efficient one and the application of new technologies to ensure more
efficient production of electric energy.
Além dos benefícios ecológicos e ambientais, a eficiência
energética afeta diretamente os custos produtivos. Num
mercado de energia com preços cada vez mais elevados, é
fundamental otimizar o desempenho energético para garantir sustentabilidade económica e competitividade dos
produtos.
A JFA dispõe de um sistema de monitorização que recolhe
continuamente os dados dos equipamentos consumidores
intensivos de energia. Com esta informação, é possível analisar diariamente o desempenho energético, identificar as
oportunidades de melhoria de eficiência e avaliar a evolução do desempenho energético do processo produtivo.

In addition to the ecological and environmental benefits,
energy efficiency directly affects production costs. In an
energy market with increasingly higher prices, optimizing
energy performance is vital to ensure economic sustainability and product competitiveness.
JFA has a monitoring system that continuously collects
data from energy-intensive consumer equipment. With
this information, it is possible to daily analyze the energy
performance, identify the opportunities for efficiency improvement and evaluate the evolution of the energy performance of the production process.
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A Têxteis J.F. Almeida, S.A. está atualmente a implementar
a norma internacional ISO 50001, destinada a estabelecer
os sistemas e processos necessários para melhorar continuamente o desempenho energético global, incluindo o
consumo, utilização e eficiência energética.
Desde 2016 foram implementados vários projetos de eficiência energética, dos quais se destacam: recuperação de
vapor flash (co-financiado pelo Aviso 22 do Fundo Energético Europeu), recuperação de energia do óleo dos compressores (co-financiado pelo Aviso 19 do Fundo Energético Europeu), optimização da secção de acabamentos da
tinturaria de peça e instalação de painéis fotovoltaicos. O
investimento de cerca de 660.000,00€ nestas medidas permitiu reduzir as emissões de CO2 em 1047 toneladas por
ano e os custos anuais em 164.000,00€. Assim, desde 2016
o consumo específico – energia necessária por unidade de
produto – reduziu 9% e as emissões específicas de CO2
reduziram 7%.
O projeto mais ambicioso no setor de energia é a instalação de uma central de cogeração para autoconsumo
no núcleo B – tinturaria e acabamentos – com arranque
previsto para o 2º trimestre de 2019.

Têxteis J.F. Almeida, S.A. is currently implementing the
international standard norm ISO 50001, conceived to establish the systems and processes needed to continuously
improve overall energy performance, including consumption, use and energy efficiency.
Since 2016 a number of energy efficiency projects have
been implemented, including flash vapor recovery (co-financed by the European Energy Fund, Notice 22), energy
recovery of compressors’ oil (co-financed by the European
Energy Fund, Notice 19), optimization of the finishing section of piece dyeing and installation of photovoltaic panels.
The investment of nearly €660.000,00 in these measures
allowed the reduction of CO2 emissions by 1047 tons per
year and the reduction of annual costs by €164.000,00.
Thus, since 2016, the specific consumption - energy required per product unit - has decreased by 9% and the
specific emissions of CO2 have also been reduced by 7%.
The most ambitious project in the energy sector is the installation of a cogeneration plant for self-consumption in
the ‘Núcleo B’ - dyeing and finishing - scheduled for the
second quarter of 2019.

A produção anual de 7500 MWh do motor garante independência em energia elétrica face ao exterior, passando
esta a ser produzida internamente a partir de gás natural.
A eficiência da cogeração é superior à das centrais elétricas convencionais, uma vez que o calor dissipado na produção de energia elétrica é utilizado na produção de água
quente e vapor, essenciais nos processos da tinturaria.
Este projeto representou um investimento de 1.500.000,00€ e
garante uma poupança anual de 350.000,00€ e a redução de
888 toneladas de CO2 por ano.
A evolução da tecnologia e investigação e desenvolvimento
interno dos processos permitem a melhoria contínua no setor de energia, que é o principal objetivo. Da analogia que
permite a língua inglesa, “power”: energia é poder.

The engine annual production of 7500 MWh guarantees
an electric energy independence from external suppliers
and will be internally produced from natural gas. The
efficiency of cogeneration is higher than that of conventional power plants since the dissipated heat in the production of electric energy is used in the production of
hot water and steam, essential in the dyeing processes.
This project represented an investment of €1.500.000,00
and guarantees an annual saving of €350.000,00 and a
reduction of 888 tons of CO2 per year.
The evolution of technology and the internal research
and development of processes allow a continuous improvement in the energy sector which is the main objective. From the analogy allowed by the English language
we can say: “energy is power”.
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BATH & BATHROBES
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Toalhas favo – 360 JFA Recycled Yarn – Eco dyeing /
Waffle towels – 360 JFA Recycled Yarn – Eco dyeing
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Toalhas jacquard – 360 JFA Recycled Yarn – Tinto em fio /
Jacquard towels – 360 JFA Recycled Yarn – Yarn dyed
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Toalhas jacquard – 360 JFA Recycled Yarn – Tinto em peça /
Jacquard towels – 360 JFA Recycled Yarn – Piece dyed
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Roupão dupla face com capuz – 100% algodão orgânico /
Double face hooded bathrobe – 100% organic cotton
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Pareos dupla face 100% algodão orgânico /
100% organic cotton double face pareos
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RE-YARN
360 JFA RECYCLED YARN

PAULO LOPES

GESTOR DE PRODUTO|PRODUCT MANAGER
LOOM – Como surgiu a ideia do 360 JFA Recycled Yarn?
P. L. - A temática da sustentabilidade, alicerçada na cada
vez mais falada economia circular, motivou a nossa equipa
de desenvolvimento a ponderar um projeto neste âmbito.

LOOM – How has the idea of the 360 JFA Recycled Yarn occur?
P. L. - The sustainability theme, based on the increasingly
talked about topic circular economy, has motivated our
development team to consider a project in this area.
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OUR WORLD

O NOSSO MUNDO

O TEMA SUSTENTABILIDADE TEM DE SER UMA
PRIORIDADE PARA UM
PLANETA CADA VEZ MAIS
“GREEN”.

Como todos sabemos, os recursos naturais disponíveis
são cada vez mais escassos e a alternativa pela reutilização, recuperação e reciclagem, torna-se indispensável e
pensamos que num futuro muito próximo será um fator
diferenciador.
Se queremos um planeta cada vez mais “green” temos
todos que encarar o tema Sustentabilidade como uma
prioridade e empresas como a Têxteis J.F. Almeida, S.A.
têm um papel fundamental na dinamização e incremento destas políticas.
Depois de muito ponderarmos, optámos por dar início a
um projeto que se baseia no aproveitamento dos mais diversos desperdícios têxteis gerados na nossa tecelagem e
com eles tentar a criação de um fio reciclado que pudesse ser uma mais valia, quer como argumento comercial,
quer, como é obvio, como forte argumento ambiental.

As we are all aware, natural resources are increasingly
scarce and the alternative for reuse, recovery and recycling becomes indispensable and we do believe that in
the very near future it will be a differentiating factor.

THE SUSTAINABILITY
THEME HAS TO BE A PRIORITY FOR A “GREEN”
PLANET.

If we want an even more “green” planet, we all must consider Sustainability as a priority and companies such as
Têxteis J.F. Almeida, S.A. have a fundamental role in the
promotion and increased implementation of these policies.
After much consideration, we chose to start a project
that is based on the use of the most diverse textile waste
generated in our company and tried to create a recycled
yarn that could be an added value, both as a commercial
argument and, of course, as a strong environmental argument.

RE-LIVE. RE-UNITE. RE-YARN.
LOOM – Que tipo de matéria-prima utilizam na produção do fio?
P. L. - Para a produção do fio recorremos aos mais diversos desperdícios têxteis provenientes da nossa tecelagem,
nomeadamente ourelas, pequenos retalhos e alguns restos de fio. Todos estes desperdícios são depois cortados e
triturados, aos quais adicionamos uma pequena percentagem de polyester reciclado.
Após o processo de corte e trituração dos desperdícios e
como ficamos com fibras mais curtas que o normal, verifica-se a necessidade de incorporação de polyester para
podermos conferir resistência ao fio. A percentagem de
polyester a adicionar depende sempre do título do fio
que queremos atingir.
É nossa intenção alargar o aproveitamento dos desperdícios a todas as secções da fábrica, isto é, onde forem
gerados desperdícios, os mesmos serão absorvidos na
produção do 360 JFA Recycled Yarn.
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LOOM – What raw material is being used in this yarn
production?
P. L. - For the production of the yarn we use the most diverse textile waste from our weaving, namely, selvedges,
small fabric and yarn remains. All these wastes are then
cut and crushed, to which we then add a small percentage of recycled polyester.
After the cutting and crushing of the waste process, and
since we are faced with shorter fibers than normal, there
is the need to incorporate some polyester so that the
yarn can be endowed with resistance. The added percentage of polyester depends always on the yarn Ne title
that we want to obtain as a final result.
It is our intention to extend the use of waste to all sectors
of the factory, meaning, wherever waste is generated it
will be absorbed in the production of the 360 JFA Recycled Yarn.
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LOOM – Como decorreu o seu desenvolvimento e que
fios temos disponíveis de momento?
P. L. - O projeto teve a duração aproximada de 1 ano
e o primeiro fio que conseguimos produzir foi um 3/1,
fio este muito importante, com o qual fomos adquirindo experiência e que nos permitiu otimizar para depois
partirmos para fios mais finos. Atualmente, já temos o
fio 12/1 e 16/1 também disponíveis. Temos igualmente
a possibilidade de forma rápida, poder produzir outros
títulos, indo assim ao encontro das necessidades dos
nossos Clientes.
LOOM – Como encaram a surpreendente recetividade
ao 360 JFA Recycled Yarn?
P. L. - Estamos realmente muito satisfeitos pela excelente
recetividade que o 360 JFA Recycled Yarn está a ter no
mercado! Relembro que o fio foi apenas apresentado no
início de janeiro na Heimtextil 2019 e, posteriormente,
em fevereiro na Première Vision em Paris e em tão curto
espaço de tempo criou-se uma dinâmica surpreendente!
A Heimtextil serviu de palco para a apresentação do fio,
tendo sido também apresentadas toalhas com os mais
diversos acabamentos que recolheram junto dos nossos
clientes os mais diversos comentários positivos. Neste momento já trabalhamos inclusive na produção de
amostras, o que nos deixa muito otimistas para o futuro.
Aproveitamos a Prémiere Vision Paris para divulgar
mais uma vez o fio e, desta vez, com a ajuda do estilista
Luis Carvalho, apresentámos malhas e tecidos que tiveram uma recetividade extraordinária. Os inúmeros contactos que fizemos na feira são bastante promissores, dos
quais destaco alguns países da América Latina, Rússia e
Escandinávia.

RECYCLED YARN
LOOM – Can you tell us about the development process
and what are the currently available yarns?
P. L. - The project lasted approximately one year and the
first yarn that we were able to produce was a 3/1 yarn,
a very important one, with which we have gained experience from and has allowed us to optimize the process
that led us to achieve thinner yarns. Currently, we already have the 12/1 and the 16/1 yarns available. We are
also able to quickly produce other Ne Titles, thus meeting the needs of our Clients.
LOOM – How are you dealing with the clients’ surprising response to the 360 JFA Recycled Yarn?
P. L. - We are really pleased with the excellent response that
the 360 JFA Recycled Yarn is having in the market! I must
recall that the yarn was only presented in early January at
Heimtextil 2019 and later in February at Première Vision in
Paris and since then an amazing dynamics has been created
in such a short amount of time! Heimtextil was the chosen
stage for this yarn presentation as well as the presentation of
towels with different finishing touches, and they both earned
very positive comments from our clients. Presently, we are
already working on the production of samples, which leaves
us very optimistic about the future. We also seized the opportunity to promote the yarn at Première Vision in Paris,
and this time we presented knits and fabrics which had an
extraordinary responsiveness, also with the help of the stylist,
Luis Carvalho. The numerous contacts we made at the exhibition are very promising, highlighting some countries in
Latin America, Russia and Scandinavia.
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LOOM – Que futuro para o projecto 360 JFA Recycled
Yarn?
P. L. - O facto de estarmos muito satisfeitos com o sucesso do nosso 360 JFA Recycled Yarn não nos impedirá de
o tentar melhorar cada vez mais. Mas somos muito mais
ambiciosos e se a aposta tem que passar obrigatoriamente pela Sustentabilidade, não nos podemos ficar por um
produto.
A marca 360 JFA Recycled Yarn não se vai ficar pela criação de um fio reciclado! Já demos início a um outro projeto, deveras ambicioso e que vai acrescentar mais produtos à gama, projeto este que não perde nunca o foco na
Sustentabilidade e Economia Circular.

LOOM – What future do you envisage for the 360 JFA
Recycled Yarn project?
P. B. - The fact that we are very satisfied with the success
of our 360 JFA Recycled Yarn will not prevent us from
trying to continuously improve it, since we are much
more ambitious and, if the strategic focus must be on
Sustainability, we cannot afford to have only one available product in the market. The 360 JFA Recycled Yarn
brand is not going to be limited to the creation of only
one recycled yarn! We have already started another project, a truly ambitious one which will add more products
to the range, never losing its focus on Sustainability and
Circular Economy.

Este novo projeto vai ser uma forte aposta da Têxteis J.F.
Almeida, S.A. e um enorme desafio para a nossa equipa
de investigação. No entanto, o sucesso obtido pelo 360
JFA Recycled Yarn é uma motivação extra que vamos
transportar para esta nova etapa.

This new project is part of a strong strategic plan of Têxteis J.F. Almeida, S.A. and a huge challenge for our research team. However, the achieved success with the 360
JFA Recycled Yarn is an extra motivation that we will
carry unto this new stage.

ECONOMIA CIRCULAR | CIRCULAR ECONOMY
DESENVOLVEMOS ETIQUETAS QUE PERMITEM
A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA DO PRODUTO 360.
WE HAVE DEVELOPED
LABELS THAT ALLOW
AN IMMEDIATE IDENTIFICATION OF THE 360
PRODUCT.
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planet
BATH & BATHROBES
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Toalhas jacquard (Fio Papilio com torção Lurex dourado) /
Jacquard towels (Papilio yarn with golden Lurex twist)
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Toalhas 100% algodão jaspé flamé / 100% cotton jaspé flame towels
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Manta favo (Fio Papilio com torção Lurex dourado) /
Waffle throw (Papilio yarn with golden Lurex twist)
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E N T r e V I S T A

WE ARE ON
EM CIMA DO ACONTECIMENTO

ARMANDO SILVA

DireTor DE PLANEAMENTO | PLANNING DIRECTOR
A função de Planeamento de Produção divide-se em
duas fases distintas: a primeira consiste na determinação
do prazo de entrega das solicitações feitas pelos Clientes
ao departamento comercial; a segunda, após confirmação de encomenda, passa por agilizar todo o processo
produtivo de modo a garantir a execução da encomenda
no prazo planeado.
The production planning role is divided into two distinct
stages: the first one consists in determining the delivery
dates for the orders requested by the Clients to the sales
department; the second one, upon order confirmation,
certifies that the production process is expedited in order
to ensure the agreed delivery date for the order.
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DA ENCOMENDA AO CLIENTE / FROM THE ORDER PLACEMENT TO THE CLIENT

Para a informação de prazo, apenas dependemos da
avaliação dos recursos disponíveis para a realização da
encomenda. E, aqui, o timing de resposta situa-se entre
48-72 horas.

For the delivery time information we are only dependent on the evaluation of the available resources to carry
out the order. And here, the average response time is between 48-72 hours.

Para a execução da encomenda já é necessária a articulação dos vários sectores produtivos da empresa. É necessário que todos os departamentos cumpram os prazos
intermédios, por forma a não colocar em causa o prazo
final comunicado ao cliente.

In what the production of the order is concerned, it is
necessary to articulate the different production areas
of the company, though. All departments must comply
with the intermediate deadlines to ensure that the agreed
deadline with the client is met.

Após a receção da encomenda é elaborada a respetiva
ficha técnica e, a partir daí, são efetuados os pedidos de
fio (cru ou tingido), os pedidos de necessidade de teias
e os pedidos de desenho com as datas em que devem
estar prontos.

After the order is received, its respective technical data
sheet is drawn up and, from this point on, requests for
the yarn (raw or dyed), for the warp needs and design
are made with the dates in which they need to be ready
for delivery.

O “TIMING”
DE RESPOSTA
SITUA-SE ENTRE

48-72

HORAS.

W O R L D

De seguida, o trabalho entra em tecelagem nas máquinas
previamente planeadas de forma a terminar com o tempo necessário ao acabamento, confeção e embalagem.
Todos os passos têm que ser temporizados e contabilizados para que o resultado final esteja conforme.
Atualmente, os prazos de entrega são de 6-8 semanas,
tempo este que pretendemos melhorar, estando para isso
a renovar e aumentar o parque de máquinas.
Com a versatilidade da JFA conseguimos abranger vários
mercados que utilizam diferentes dimensões de artigos,
o que se traduz numa constante adaptação do processo produtivo. O planeamento é, pois, crucial, pois têm
de ser efetuadas alterações nos teares, com impactos em
toda a cadeia de produção.
Em conclusão, para fazer face às exigências de mercado –
que pretende soluções cada vez mais rápidas e eficientes
- o Planeamento de Produção é de capital importância,
tendo impactos diretos na competitividade da JFA.

48-72 HOURS:
AVERAGE
RESPONSE TIME
After this stage, the order goes through its weaving stage using the previously planned looms in order to be on
time for the finishing, confection and packaging stages.
All steps must be timed and accounted for to ensure the
compliance of the agreed timeline.
Currently, our delivery time is between 6-8 weeks, which
we are determined to improve with the renewal and acquisition of new equipment.
With JFA’s versatility we can cover several markets that
use different articles’ sizes, which translates into a constant adaptation of the production process. Planning is
therefore crucial as changes must be made to the looms,
thus impacting all the production chain.
Concluding, in order to face the market needs – which
demands increasingly fast and efficient solutions - Production Planning is of capital importance, having a direct
impact on JFA’s competitiveness.
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Manta favo (Fio Papilio com torção Lurex prata) /
Waffle throw (Papilio yarn with silver Lurex twist)

L O O M M A GAZ I N E
70

L OOM M A GA ZI NE
71

L O O M M A GAZ I N E
72

L OOM M A GA ZI NE
73

Roupão jacquard com aplicação viés – 100% algodão /
Jacquard bathrobe with bias – 100% cotton
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Toalha maquineta 100% algodão / 100% cotton dobby towel
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Toalha de mesa – 100% algodão / Tablecloth – 100% cotton
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E N T r e V I S T A

ONE FOR ALL.
ALL FOR ONE.
UM POR TODOS. TODOS POR UM.
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O NOSSO MUNDO

40 YEARS
400 clients
35 COUNTRIES
13 SALES
REPRESENTATIVES

O DEPARTAMENTO COMERCIAL / THE SALES DEPARTMENT

40 anos
400 Clientes
35 países
13 comerciais
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Ao longo destes 40 anos a Têxteis J.F. Almeida, S.A. olhou
sempre além fronteiras.

Over these last 40 years, Têxteis J.F. Almeida, S.A. has always looked beyond borders.

Com uma vocação exportadora desde os primeiros passos,
a empresa tem hoje mais de 400 clientes, dispersos por 35
países. Isso resulta, entre outros fatores, de uma estratégia
comercial de sucesso. E, na base de uma estratégia de sucesso, está uma equipa atenta e pró-activa.

With an exporting vocation from its very beginning, the company has now more than 400 clients located in 35 different
countries. This results, among other factors, from a successful
business strategy. And, on the basis of a successful strategy, an
attentive and proactive team plays its crucial role.

Fazem parte da equipa comercial 13 colaboradores que dominam línguas, conhecimentos técnicos e de negociação e
que ajudam a colocar a JFA nos quatro cantos do mundo!

The sales team is comprised of 13 co-workers who are language proficient, technical and negotiation experts, helping
JFA to have a worldwide presence!
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THE KIDS COLLECTION
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Roupão com capuz e pompom – 100% algodão /
Hooded bathrobe with pompom – 100% cotton
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Toalhas com bordado e franja – 100% algodão /
Fringe embroidered towels – 100% cotton
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AGORA E ANTIGAMENTE

ANTIGAMENTE E AGORA

PEDRO MACHADO
Data de admissão: Julho, 2017
Departamento: Fiação
Função: Analista
Idade: 28 anos

Entrei e acompanhei logo a montagem do laboratório de
fio. É uma área importante, pois é essencial garantir a
qualidade do produto.
Estamos sempre a investir e a ver aumentar a equipa. Isso
demonstra bem o dinamismo da empresa.
Cumpriram-se as expectativas que tinha quanto a ambiente e condições de trabalho!

Admission date: July, 2017
Department: Spinning
Role: Analyst
Age: 28 years-old

When I was admitted to the company I was immediately
given the task to follow up the assembly of the yarn laboratory. It is an important area as it is essential to ensure
the quality of the product. We are always investing and
the team is constantly being increased. This surely demonstrates the company’s dynamics. All my expectations
regarding the working environment and conditions have
been fulfilled.
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ANTÓNIO SILVA
Data de admissão: Novembro, 1985
Departamento: Encolagem
Função: Técnico Engomador
Idade: 60 anos

Entrei com 27 anos e hoje já conto 60.
Vim para a JFA para trabalhar no setor da encolagem,
sou engomador, um dos primeiros processos da cadeia
produtiva. A empresa na altura nada tinha a ver com o
que é hoje. Estava praticamente no seu início de atividade. No setor de preparação só tinha uma engomadeira e
duas urdideiras, num salão pequeno, e de ano para ano
a empresa foi crescendo e crescendo, aumentando o parque industrial, adquirindo novas máquinas, aumentando
o número de teares e a capacidade produtiva.
Hoje em dia é muito melhor! Quer em condições para os
trabalhadores e respetivas regalias. Não há empresa igual!
A JFA faz parte da minha vida, assim como sei que eu
faço parte “da mobília”!

Admission date: NOVEMBER, 1985
Department: SIZING
Role: Sizing technician
Age: 60 years-old

I was admitted when I was 27 years-old and today I am
60! I came to JFA to work in the sizing sector, I am a
sizing technician, one of the first processes in the production chain. At the time, the company had nothing
to do with what it is today. Its activity was almost at its
beginning. In the preparation sector there was only one
sizing machine and two warpers in a small room, and
since then, the company has been growing continuously,
increasing the industrial park, acquiring new equipment,
increasing its looms and its production capacity. Today
it is a much better company! Both in what its workers’
conditions are concerned and its perks. There is no other
company as this one! JFA is part of my life, just as I know
I am a part of JFA’s life!
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SIMÃO MENDES
Data de admissão: FEVEREIRO, 2013 Admission date: FebRUARY, 2013
Departamento: LOGÍSTICA
Department: logistics
Função: ADMINISTRATIVO
Role: administrative
Idade: 44 anos
Age: 44 years-old

Esta é uma organização em que há sempre espaço para evoluir! Criam-se as condições para que tal aconteça. O investimento é constante. A preocupação fundamental é a entrega,
com prazo e qualidade! Isso dá muita motivação a toda a
equipa. Desde que cheguei, noto muitas mudanças: mais e
melhor equipamento, equipas em crescimento e um volume
de encomendas que, felizmente, está sempre a aumentar!
This is an organization where there is always space for one
to evolve since conditions are created for this to happen.
Investment is a constant reality. The fundamental concern is
the order delivery, with quality and on time and this highly
motivates the whole team. Since I arrived I have noticed
many changes: more and better equipment, growing teams
and a volume of orders that fortunately is always increasing!

ABÍLIO FERREIRA
Data de admissão: Julho, 1983
Departamento: tecelagem
Função: afinador teares
Idade: 49 anos

Admission date: JULY, 1983
Department: WEAVING
Role: loom technician
Age: 49 years-old

O mais importante é ver que o espírito de equipa e o bom
ambiente de trabalho se mantém, mesmo que o número de
pessoas seja muito maior do que no início.
Já passei por todas as funções na Tecelagem e é muito bom
ver a evolução que a JFA teve. São quarenta anos! Uma vida
a pensar sempre em melhorar.
The most important thing is to see that the team spirit and
the good work environment remain, even if the number of
people is much higher than at the beginning. I have already
gone through all the Weaving roles and it is very good to
see JFA’s evolution. It’s been forty years! A whole life always
thinking about ways of improving.
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FERNANDO JORGE FERREIRA
Data de admissão: Março, 1986
Departamento: Encolagem
Função: Técnico EngomadoR
Idade: 47 anoS

Admission date: MARCH, 1986
Department: SIZING
Role: sizing technician
Age: 47 years-old

Entrei com 14 anos! Éramos uns 30 colaboradores…
agora somos mais de 600! Assisti à montagem da primeira
máquina engomadeira. E depois à segunda. E agora temos
a terceira. De 2 ou 3 teias, passamos para 20 ou 30! Temos
o que há de mais moderno. E estamos sempre a melhorar.
Quero chegar às “bodas de ouro” da empresa!
I came to this company when I was 14 years-old! We were
30 workers in total…now we are more than 600! I was there
when the first machine was assembled. And then the second.
And now we have the third one. From 2 or 3 warps we have
moved up to 20 or 30! We have the most modern equipment
and we are always improving. I wish to celebrate the 50th
‘golden’ anniversary of the company!

BRUNO GASPAR
Data de admissão: JANEIRO, 2018
Departamento: INFORMÁTICA
Função: DIRETOR TI
Idade: 35 anos

Admission date: JANUARY, 2018
Department: IT
Role: IT DIRECTOR
Age: 35 years-old

Apesar de recente na empresa, conheço a JFA há 15 Anos. Sempre
me atraiu a imagem de dinamismo e energia. E hoje posso confirmar a capacidade de resposta que a empresa tem. Gostava de ver
concretizado o projeto de desmaterialização da informação para
reduzir a circulação de papel e promover a criação de um arquivo digital transversal. O foco que tenho é facilitar o trabalho das
pessoas; a média de idades das pessoas leva a que haja curiosidade,
pro-atividade para os desenvolvimentos constantes.
Although I am recent in the company, I have known JFA for 15
years. I have always been attracted by its dynamic image and energy.
And today I can confirm the company’s response capacity. I would
like to see the implementation of the project of information dematerialization to reduce paper circulation and promote the creation of a
transversal digital archive. My focus is to facilitate people’s work; our
co-workers average age leads to curiosity and pro-activity towards
constant developments.
L OOM M A GA ZI NE
103

BATH & BATHROBES

L O O M M A GAZ I N E
104

LOOM M A GA ZI NE
105

Toalhas jacquard 100% algodão /
100% cotton jacquard towels
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Toalhas jacquard 100% algodão (com acabamentos especiais) /
100% cotton jacquard towels (with special finishings)

L O O M M A GAZ I N E
110

LOOM M A GA ZI NE
111

BEACH TOWELS
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Toalhas jacquard 100% algodão – Tinto em fio – Laminadas /
100% cotton jacquard towels – Yarn dyed – Velour
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Toalhas jacquard 100% algodão – Tinto em peça – Laminadas /
100% cotton jacquard towels – Piece dyed – Velour
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Toalhas jacquard 100% algodão – Tinto em fio – Laminadas
/ 100% cotton jacquard towels – Yarn dyed – Velour
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O NOSSO MUNDO

OUR WORLD

MY numbers
OS MEUS NÚMEROS
Susana Abrantes

DIRETORA FINANCEIRA | CHIEF FINANCIAL OFFICER
O ano 2018 terminou com uns excelentes números
para a Têxteis J.F. Almeida, S.A..

2018 ended up in excellent numbers for Têxteis J.F.
Almeida, S.A..

Alcançámos um crescimento de 34%, que se traduz
num Volume de Negócios de 55,9 milhões de euros,
bem acima do nosso objetivo.

We have achieved a growth of 34%, which translates
into a turnover of €55.9 million, well above our previously set target.

Estes valores integram-se num ciclo de crescimento
intenso que teve, neste ano em particular, uma maior
expressão. Para este cenário, contribuiu a concretização
de um programa de encomenda promocional para um
cliente italiano.

These results are part of an intensive growth cycle
which has, this year in particular, a greater expression
due to the implementation of a promotional order program from an Italian client.

A capacidade de produção, fortemente alavancada pelo
plano de investimentos que temos vindo a concretizar,
foi crucial para a performance referida. Datam também
de 2018, num investimento total de 4,1 milhões de euros, alguns projetos de racionalização de energia.
A confiança na estratégia definida pela empresa, e a
certeza de estarmos rodeados dos melhores recursos,
leva-nos a prosseguir este plano de expansão.
Apresentamos, assim, Resultados Antes de Impostos
superiores em 660 mil euros face aos do ano de 2017
e Resultados Líquidos no montante de 3,2 milhões de
euros.
Sabemos que o próximo ano não será fácil. A nossa
ambição, a nossa exigência, mas também as perspectivas de retração de mercado em 2019 levam-nos a crer
que há desafios importantes pela frente. Como é seu
hábito, a JFA irá enfrentá-los com toda a determinação.

JFA EVENTS
EVENTOS JFA

The production capacity, strongly leveraged by the
investment plan that we have been carrying out, was
crucial for the referred performance. Some energy rationalization projects also date from 2018, in a total
investment of 4.1 million euros.
The continuous trust in the strategy defined by the
company and the certainty that we are surrounded by
the best resources, leads us to continue this expansion
plan.
We have thus presented, Earnings before Taxes €660.000
higher than last year’s and a Net Profit of €3.2 million.
We know that next year will not be an easy one. Our
ambition, our demand, but also the prospect of a market downturn in 2019 lead us to believe that important
challenges lie ahead. And as usual, JFA will face them
with all its determination.
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JFA SUNSET PARTY /
JFA SUNSET PARTY
O CIRCO DE NATAL
COLISEU PORTO /
CHRISTMAS CIRCUS

O NOSSO MUNDO | OUR WORLD

acknowledgEments
OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

PARCEIROS | PARTNERS

Avenida de Sequeira, 133|135
4705-629 Braga | Portugal
+351 253 304 200
info@mercadodapedra.com

THE HOME OF HOME TEXTILES

Parque Pedras Salgadas
5450-140 Bornes de Aguiar | Portugal
+351 259 437 140
info@pedrassalgadaspark.com
Reservas: reservations@pedrassalgadaspark.com
Receção: reception@pedrassalgadaspark.com

Rua Santiago da Gemieira, nº10
4990–645 Gemieira Ponte de Lima | Portugal
+351 910 587 558 | +351 258 938 743
info@carmosboutiquehotel.com
reservations@carmosboutiquehotel.com
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THE HOME OF HOME TEXTILES

TÊXTEIS J.F. ALMEIDA, S.A.
AV. SILVARES, Nº 39
4815-253 MOREIRA DE CÓNEGOS
PORTUGAL
T: +351 253 560 000
F: +351 253 560 009
E: geral@jfa.pt
www.jfa.pt

