
 

MEWA em resumo 

Atividade A MEWA é líder europeia no setor da Gestão Têxtil. 
O serviço engloba disponibilização, entrega, recolha 
e tratamento dos têxteis, assim como a manutenção e 
a substituição em caso de desgaste. A MEWA opera 
nas seguintes áreas de produto: vestuário profissional, 
panos de limpeza, esteiras de retenção de óleo, 
tapetes de limpeza, limpador de peças e rolos de 
toalhas. Para além disso, a MEWA oferece artigos 
para segurança no trabalho sob a marca “MEWA 
buy4work” 

 
Fundação 1 de agosto de 1908 em Ostritz-Altstadt, na 

Alemanha por Hermann Gebauer  
 
Forma jurídica e morada da sede MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG 

John-F.-Kennedy-Str. 4 • 65189 Wiesbaden  
Tel. 0049 0611 7601-0 • Fax 0049 0611 7601-361 

 
Sócios Gabriele Gebauer MEWA Stiftung, Wiesbaden   

MEWA Textil-Service AG, Wiesbaden 
 
Direção do Grupo MEWA Bernhard Niklewitz (porta-voz) 
                                                               Michael Kümpfel 
 Ulrich Schmidt 
                                                               Hans Peter Weidling 

 
Localizações 45 na Europa: 

 
 Alemanha  14  
 Áustria 3  
 Bélgica 2  
 França 9  
 Itália 3  
 Suíça 1  
 Rep. Checa 2  
 Espanha 3  
 Eslováquia 1  
 Hungria 1  
 Polónia 3  
 Países Baixos 1  
 Portugal 1 
 Inglaterra 1  
 



 

Certificações Gestão de qualidade conforme ISO 9001 
Gestão de ambiente conforme ISO 14001  

 Sistema RABC certificado conforme DIN EN 14065 
 
Distinções 2013 Classificação Top 3 “Prémio Alemão de 

 Sustentabilidade” 2013 
 2015 Líder mundial na área de serviço de panos de 
  limpeza (Editora Deutsche Standards) pela 2.ª 

vez 
 2019  Marca do Século na área de gestão têxtil  

 (Editora Deutsche Standards) pela 4.ª vez 
 
Volume de negócios   2014 583 milhões de euros 
  2015  612 milhões de euros 
  2016 638 milhões de euros 
  2017 672 milhões de euros 
  2018 704 milhões de euros 
  2019 734 milhões de euros 
  2020 745 milhões de euros 
 
Investimentos em equipamentos  
inclusive tecnologia de ambiente  
2020  36,3 milhões de euros 
 
Colaboradores  cerca de 5.700 colaboradores 
 
Clientes  mais de 190.000 clientes com contrato 
  
Utilizadores de vestuário 
profissional  1,1 milhões de utilizadores 
  
Volume de lavagem de panos 
de limpeza  1,2 mil milhões de panos por ano 
 
Volume de lavagem de tapetes  2,9 milhões de tapetes por ano  
  
Volume de lavagem de rolos de 
toalhas  cerca de 648.000 rolos por ano  
  
Serviço de lavagem das 
fábricas MEWA  cerca de 350 toneladas por dia 
 
Artigos vendidos de segurança 
no trabalho  cerca de 11,4 milhões de artigos 
 
 
 
Wiesbaden, Alemanha, junho de 2021 



 

MEWA Gestão Têxtil 
Desde 1908 que a MEWA disponibiliza têxteis, com serviço completo, a fábricas e oficinas. Por isso, a 
multinacional alemã é considerada pioneira no sharing têxtil. Hoje a MEWA fornece às empresas, a 
partir de 45 localizações, vestuário profissional e de proteção, panos de limpeza, esteiras de retenção de 
óleo e esteiras de retenção de sujidade – com manutenção, armazenamento e logística incluídos. Para 
complementar, a MEWA oferece ainda produtos de segurança no trabalho. Os cerca de 5.700 
colaboradores da MEWA dedicam-se a cerca de 190.000 clientes da indústria, do comércio, do 
artesanato e da gastronomia. Em 2020 o Grupo MEWA alcançou um volume de negócios de 745 
milhões de euros o que a torna líder no segmento da gestão têxtil. A MEWA recebeu muitos prémios 
pelo seu empenho nas áreas de sustentabilidade e de ação responsável, assim como pela gestão da 
marca. 

 

 

 

 

 
 
Contacto para imprensa: 
BUSS Comunicação – Silke Buss, tel. +351 261 938 487  
tlm. +351 938 223 762, email: sbuss@buss.pt 

 

       MEWA Gestão Têxtil em vídeo: https://www.mewa.pt/newsroom/todos-os-videos/ 

  Seguir a MEWA no twitter: twitter.com/mewa_pt 

  www.instagram.com/mewatextilmanagement 
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