


POSICIONAMENTO 
ESTRATÉGICO

INOVAÇÃO
E TRADIÇÃO

KNOW-HOW DE MAIS
DE TRÊS DÉCADAS

MERCADO
INTERNACIONAL

FUTURO: ECONOMIA 
SUSTENTÁVEL E ECONOMIA 

CIRCULAR

DESENVOLVIMENTO
DE NOVAS MATÉRIAS

RIGOR E 
QUALIDADE



A Cottonanswer é uma empresa que nasce para revitalizar 
toda a área têxtil.

Surge precisamente para dar resposta às necessidades que 
emergem nos diferentes mercados, às variáveis constantes, aos 
desafios do mercado global e ao desenvolvimento de capaci-
dades que nos permitem oferecer serviços, criando e dinam-
izando projetos, sustentados desde logo pelo controlo das 
matérias primas, desde a sua origem até ao produto final.

 
Para além da inovação, do design e da moda, a Cottonan-

swer, tem como pedra angular da sua organização as pessoas, 
o elemento mais valioso que podemos cuidar. Nascemos com o 
know-how das pessoas que já aqui trabalhavam, a experiência 
de toda uma vida, que foi passando de geração em geração. 
Atualmente, contamos com mais de 200 colaboradores nos 
quadros da empresa, um saber-fazer de décadas!

 
O que nos distingue é a ligação cultural, local e no mundo.

EXPERIÊNCIA
E INOVAÇÃO



“Não vendemos um 
produto, mas sim um 

serviço. Vendemos o 
serviço total. E porquê? 

Porque temos que ter a 
capacidade de, diariamente, 

criar e inovar, compreendendo 
as pessoas e dando-lhes o que 

elas procuram.”

António Santos



EQUIPA E 
CRESCIMENTO

Os últimos anos têm sido de desafios, de conquis-
tas, porque crescemos enquanto Grupo. Crescemos 
porque valorizamos os nossos recursos humanos, a 
nossa cultura, mas também devido aos fortes investi-
mentos. Com o objetivo de conseguirmos um produto 
de excelência, e com eficácia, investimos mais de 1,5 
milhões de euros em novos equipamentos. Apostamos 
em inovação, em novas tecnologias e em novos méto-
dos de produção. Sem esta aposta, o nosso crescimen-
to jamais seria uma realidade.

Os clientes são e serão sempre o nosso mais impor-
tante pilar. Dar resposta às suas necessidades e super-
ar sempre as suas expetativas são os nossos objetivos. 
Costumo dizer que não vendemos um produto, mas 
sim um serviço. Vendemos o serviço total. E porquê? 
Porque temos que ter a capacidade de, diariamente, 
criar e inovar, compreendendo as pessoas e dando-lhes 
o que elas procuram.

Na nossa equipa, todos são fundamentais. Porque 
só juntos conseguiremos chegar mais longe.
 
Um abraço,

António Santos,

Presidente do Conselho de Administração
da Cottonanswer



The Textile Factory
A experiência em sintonia com a tecnologia. 

Vários mercados, várias visões dos diferentes clientes.
A inovação, o rigor nos processos, a rapidez e a eficácia são os nossos pilares.



Este departamento dispõe de um parque de 
máquinas tecnologicamente avançado, apoiado pela 
cozinha de cores de doseamento automático, que 

garante a fiabilidade dos processos.
 

A Tinturaria permite, de uma forma rápida e eficaz, 
o tingimento de todo o tipo de matérias-primas, tais 

como: algodão, poliéster, poliamida, viscose e linho, 
até às fibras mais nobres, como a seda, lã e caxemira.

 
O Acabamento possui um conjunto de 

equipamentos que permite o enobrecimento final 
do substrato têxtil, conferindo as características 

pretendidas pelo cliente. 

Realizamos acabamentos mecânicos e químicos, 
nomeadamente acabamentos técnicos, tais como 

antibacteriano, mão de seda, antiestático,
entre outros.

TINTURARIA E 
ACABAMENTO



O laboratório da Cottonanswer encontra-se divido
em dois setores: químico e controlo de qualidade.

No laboratório químico são desenvolvidas as 
cores conforme os requisitos dos clientes e damos 

apoio à tinturaria na análise comparativa da cor, na 
reprodutibilidade do processo, na investigação e no 

desenvolvimento de novos processos.

No laboratório de controlo e qualidade são 
executados testes químicos e físicos, conforme o 

caderno de encargos do cliente, para assegurar o 
cumprimento de todos os requisitos de qualidade do 

substrato têxtil.

LABORATÓRIO



Fazemos a interpretação técnica dos desenhos
do cliente para posterior criação das peças.

Apresentamos um protótipo e aconselhamos as 
aplicações ideais para a execução do produto.

Depois de aprovada, a amostra é finalizada.

AMOSTRAS E 
MODELAGEM



Depois da receção das encomendas é efetuado 
todo o planeamento das mesmas, sendo, desde logo, 

apresentados os prazos ao cliente. 

ENCOMENDAS



O corte constitui uma das fases fulcrais no 
processo produtivo. Possuímos os mais avançados 

equipamentos neste setor, nomeadamente as 
máquinas de corte automático e o software                  

de gestão de marcadas automáticas. 

CORTE



A tecnologia disponível, associada à
experiência e formação dos colaboradores,

permite obter a maior rentabilização e a máxima 
qualidade na confeção do produto. 

CONFEÇÃO



No setor de embalamento todas as peças são 
revistas. É efetuado o controlo de medidas e do 

aspeto visual do produto. 

EMBALAMENTO



O impacto ambiental é uma preocupação da 
Cottonanswer. Fazemos uma aposta em materiais 

recicláveis, nomeadamente fio e malha, reduzindo 
o impacto ambiental e, consequentemente, o 

desperdício de água e de energia.

Dispomos ainda de uma ETA interna – Estação de 
Tratamento de Águas - para o tratamento de águas 

processuais, para posterior descarga no coletor das 
Águas de Barcelos, com quem existe uma parceria de 

estratégia ambiental.

ECONOMIA CIRCULAR/ 
IMPACTO AMBIENTAL



A adoção de Sistemas de Gestão de 
Qualidade é uma das vantagens da marca 

Cottonanswer. No setor têxtil e de vestuário 
é fundamental garantir a produção 

com qualidade e durabilidade, para nos 
posicionarmos na cadeia de valor do setor. 

A Cottonanswer tem implementada 
a Certificação Oeko-tex e GOTS e isso é, 

sem dúvida, uma garantia de melhoria no 
rendimento dos processos de trabalho, é 

operar com maior eficiência, controlar os 
custos operacionais e valorizar os recursos.

No mercado, tanto nacional como 
internacional, a certificação de qualidade 
significa aumentar a competitividade 

e a credibilidade da empresa. Significa 
igualmente a abertura a novos mercados.  

QUALIDADE
CERTIFICADA

A QUALIDADE 
TRANSMITE 

FORA DE 
PORTAS O 

NOSSO ADN.



A aposta na educação e na formação é uma mais-
valia para a Cottonanswer. Em parceria com o Modatex 

recebemos vários alunos nas nossas instalações. 

Encaramos as visitas de estudo como uma forma 
de estreitar laços com a comunidade mais jovem (e 

outros), possibilitando-lhes um contacto direto com a 
realidade Têxtil.

EDUCAÇÃO



Privilegiamos o trabalho em equipa e o espírito 
coletivo de trabalho. Por isso, realizamos o nosso 

Open Day para promover o convívio entre todos os 
funcionários e familiares num registo diferente do 

habitual, com muita animação.

Entendemos que não há nada mais especial 
que a família e o nascimento de um filho, por isso a 

Cottonanswer brinda os funcionários recém papás 
com um Cartão Oferta da Zippy.

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL



200.000
PEÇAS/VESTUÁRIO POR MÊS



MILHÕES
25
DE EUROS/ANO DE FATURAÇÃO



MAIS DE

MERCADOS
100

FRANÇA · INGLATERRA · ALEMANHA
NORUEGA · ESPANHA · JAPÃO · AUSTRÁLIA

HOLANDA · ITÁLIA · SUÍÇA · BÉLGICA · SUÉCIA 
ESTADO UNIDOS DA AMÉRICA · CANADÁ 

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS · DINAMARCA
entre muitos outros.



Rua dos Combatentes do Ultramar, nº. 50
4750-047 Lijó, Barcelos • Portugal

T. +351 253 801 110 | F. +351 253 801 112

geral@cottonanswer.pt
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