
 

Responsabilidade ambiental na MEWA 

A poupança de recursos é uma prioridade 

Wiesbaden, junho de 2021: A MEWA dedica-se à utilização cuidadosa da energia. A 

recuperação de calor e a capacidade de alimentar o próprio consumo energético, em grande 

parte devido ao tratamento térmico de resíduos, permite alcançar uma poupança anual de vários 

milhões de litros de óleo de aquecimento. Há mais de trinta anos, a economização de recursos 

e a proteção do ambiente têm prioridade na estratégia empresarial da MEWA Gestão Têxtil. 

Através de Investigação & Desenvolvimento próprio, a MEWA tem contribuído para melhorar de 

forma contínua a tecnologia ambiental do setor. A MEWA oferece têxteis fabris, com serviço 

integrado, a clientes da indústria, manufatura e comércio em 21 países europeus. 

«Recomendamos aos nossos clientes os têxteis ideais para eles, disponibilizamos o equipamento 

inicial e asseguramos a limpeza e manutenção dos panos, tapetes e vestuário. Tudo isso com um 

consumo mínimo de água fresca e de energia primária», explica Ulrich Schmidt, membro da 

direção do Grupo MEWA. «Dedicamo-nos permanentemente à questão de como podemos 

atingir os melhores resultados com cada vez menos recursos, ou seja, com cada vez menos 

energia, água e detergente.» 

Consumo de água fresca reduzido para metade 

Até 50 por cento de água é a poupança que a MEWA consegue quando, em vez de um processo 

de lavagem habitual, aplica um sistema especial de reciclagem de águas residuais baseado em 

know-how tecnológico. A denominada “tecnologia de cascatas” filtra a água que ainda pode ser 

utilizada. Uma vez reciclada, é possível usar a água para mais algumas lavagens. Lavamos com 

detergentes biodegradáveis e com uma dosagem o mais reduzida possível. «Todas as nossas 

instalações trabalham com processos automáticos. Não deixamos ao acaso a composição ou a 

quantidade dos detergentes necessários para atingir uma limpeza otimizada. Trabalhamos com 

valores testados, aprovados e documentados», informa Ulrich Schmidt. Em comparação com 

processos de lavagem tradicionais, isto significa uma redução de 85 por cento do impacto 

ambiental.  

 



 

Obter energia a partir de resíduos 

Uma recuperação gradual do calor produzido pelas instalações de lavagem e secagem através 

de trocadores de calor reduz o consumo energético no aquecimento de água e da fábrica. Desta 

forma, a MEWA poupa até sete milhões de litros de óleo de aquecimento por ano. Através da 

reutilização térmica de resíduos – sobretudo dos óleos de panos de limpeza – a MEWA consegue 

obter até 80 por cento do consumo próprio de energia para as instalações de lavagem e secagem 

no tratamento de panos de limpeza. Pela proteção do ambiente, as caldeiras necessárias para 

isso estão equipadas com câmaras de combustão de alta temperatura e lavadores de gases de 

combustão. O ar utilizado é conduzido para o exterior após uma limpeza profunda. Com a 

reutilização térmica do óleo consegue-se uma poupança de energia primária.   

Nível de limpeza de 99,8 por cento na água utilizada 

No tratamento de águas residuais, a MEWA atinge um nível de 99,8 por cento, um valor superior 

ao exigido por lei. Foi já em 1975 que a MEWA iniciou o tratamento de águas residuais com 

uma instalação concebida internamente para o efeito. “Investir no ambiente é tão importante 

como investir na expansão” era a máxima da direção já naquela altura. Graças a esta 

consciência, o know-how técnico interno evoluiu de forma rápida e intensa. As instalações de 

processo e do ambiente nas fábricas são, na sua maioria, desenvolvidas integralmente pela 

MEWA ou são instalações de empresas especializadas que a MEWA aperfeiçoa com o seu know-

how. Estas instalações incluem linhas de lavagem, máquinas de secagem, linhas de controlo de 

qualidade, instalações de tratamento de águas residuais e incineração de óleos usados. 

Reciclagem de matéria-prima em panos de limpeza 

Na MEWA, a gestão consciente e sustentável começa logo na produção. «Cerca de 50 por cento 

dos nossos panos são feitos com fios reciclados», sublinha Ulrich Schmidt. Até as fibras de 

algodão que se soltam na tecelagem dos panos são aproveitadas. São recolhidas e utilizadas no 

fabrico de isolamento, utilizado por exemplo na produção automóvel. Também o serviço da 

empresa é todos os dias um contributo ativo para o ambiente, uma vez que os panos da MEWA 

podem ser lavados e reutilizados até 50 vezes, enquanto os panos de papel e outros panos têxteis 

são deitados fora após uma única utilização. “Se o sistema de panos da MEWA não existisse e 

apenas fossem utilizados materiais descartáveis, a quantidade de lixo perigoso seria muito 

maior», frisa Ulrich Schmidt. 



 

MEWA Gestão Têxtil 
A partir de 45 localizações, a MEWA fornece, com serviço integrado, vestuário profissional e de 
proteção, panos de limpeza, cárteres e mantas absorventes de óleo, assim como limpadores de peças a 
empresas em toda a Europa. Cerca de 5.700 colaboradores 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. Fundada em 1908, hoje a MEWA é líder no setor de gestão têxtil. 
Em novembro de 2013 chegou ao top 3 do prémio alemão de sustentabilidade na categoria 
“Produtos/Serviços Mais Sustentáveis da Alemanha”. Em 2019 a empresa foi distinguida pela quarta vez 
como “Marca do Século” pela editora Deutsche Standards e em 2015 pela segunda vez como “Líder de 
Mercado Mundial”. 

 

 

 

 

 

  

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 

 

Contacto para imprensa: 

BUSS Comunicação – Silke Buss, tel. +351 261 938 487  

tlm. +351 938 223 762, email: sbuss@buss.pt 
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