


Quem é a TINTEX?
TINTEX: Naturally Advanced

A TINTEX nasceu em 1998 em Vila Nova de

Cerveira. A TINTEX iniciou a sua jornada,

tendo como principal objetivo o

desenvolvimento de malhas Jersey

responsáveis de alta qualidade e de origem

natural, combinando as suas competências

técnicas com os mais recentes e

sustentáveis processos de tingimento e

acabamento. Esta sinergia reforça a visão

da empresa de melhor fornecer os

segmentos de moda, desporto e lingerie.



Quem é a TINTEX?
TINTEX em números

❖ Ramo de Atividades: Tingimento, Acabamento e Revestimento

❖ Ano de Fundação: 1998

❖ Localização: Vila Nova de Cerveira

❖ Staff: ≈ 140 colaboradores

❖ Turnover 11,7 M€ em 2019

❖ Investimentos mais de 26 milhões de Euros nos últimos 10 anos

❖ Mercado Moda, Desporto e Lingerie 

❖ Prémios HIGHTEX AWARD na Munich Fabric Start

ISPO Textrends. 2016 “Best Product” 

Innovation Award at TechTextil 2019



Quem é a TINTEX?
TINTEX: Naturally Advanced

Missão: Desenvolver soluções têxteis

responsáveis, diferenciadas pelo seu

design, inovação e sustentabilidade,

exponenciadas através da cooperação,

conhecimento, transparência e paixão

Visão: Construir uma nova geração de

soluções têxteis, verdadeiramente

suportadas por uma estratégia eco-

sustentável, focada na inovação em

malhas circulares



Quem é a TINTEX?
TINTEX Certificações

1999 2014
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2017





Quem é a TINTEX?
TINTEX: Naturally Advanced – Projetos ID Financiados

A TINTEX, nos últimos anos, tem desenvolvido diversos projetos de ID financiados, tanto

individuais com em co-promoção, tendo como principais pilares a inovação e sustentabilidade

de processos e produtos, nunca comprometendo a qualidade dos materiais têxteis que

comercializa, consolidando a posição nos mercados em que já se encontra e desenvolvendo

posição em novos segmentos de mercado

STVgoDIGITAL

TrueHue



Projetos Financiados- ANI/IAPMEI
PiCASSO – Inovação Responsável

2016-

2019

Marca Registada

2015
2013-2015

Algo.Natur



Projetos Financiados- ANI/IAPMEI
PiCASSO



Projetos Financiados- ANI/IAPMEI

Processos TINTEX  – Inovação Responsável



Projetos Financiados- ANI/IAPMEI
PiCASSO

Centro de Nanotecnologia e 

Materiais Inteligentes

Centro tecnológico para a 

industria têxtil e de vestuário

Especialista em Infusões – pioneira 

na produção de PAM e MPB

Elevado know-how em fungos 

produtores de cogumelos



Projetos Financiados- ANI/IAPMEI
PiCASSO

Obtenção de cor:

Extração de compostos 
naturais com soluções  
aquosa de plantas e de 

cogumelos.

Escala Laboratórial:

Tingimento de substratos 
têxteis – algodão e lã –

alterando a temperatura, 
com ou sem mordentes 

eco-amigáveis.

Escala Industrial:

Replicação dos ensaios 
pilotos e replicação das 

cores e parâmetros 
processuais dos ensaios 

piloto.



Projetos Financiados- - ANI/IAPMEI
PiCASSO – Inovação Responsável

Lã

Tomilho Hortelã-Pimenta Gambier

BrazilwoodCastanheiroBoldo



Projetos Financiados- - ANI/IAPMEI
PiCASSO – Inovação Responsável

Lã

Vestido desenhado pela 

designer Maria Gambina

com malhas

desenvolvidas durante o 

projeto PiCASSO



Projetos Financiados - ANI/IAPMEI
PiCASSO – Inovação Responsável

Algodão

Boldo

Gambier

Tomilho

Castanheiro



Projetos Financiados - ANI/IAPMEI
PiCASSO – Inovação Responsável

Innovation Award at TechTextil 2019 – Sustainable Solution



Projetos Financiados- ANI/IAPMEI

Processos TINTEX  – Inovação Responsável



Projetos Financiados- ANI/IAPMEI

Processos TINTEX  – Inovação Responsável



TexBION
Objectivo

O projeto TEXBION almeja o

desenvolvimento de estruturas

têxteis a partir de fibras sintéticas,

originárias de polímeros orgânicos

termoplásticos que podem ser

utilizados em processos têxteis

convencionais e tingidos pelo

processo de tingimento natural e

acabados com processos sustentáveis



TexBION
Tópicos de ID

1) ID de compostos poliméricos de base

biológica

2) ID de fibras têxteis desenvolvidas a

partir de polímeros de base biológica

3) ID de estruturas têxteis baseadas em

polímeros de base biológica

4) ID de tingimento natural de estruturas

têxteis tricotadas com base na utilização

de polímeros de base biológica



TexBION
ID de compostos poliméricos de base biológica

Polímeros de 

base Biológica
Objetivo

Bio-PE
Aumentar afinidade química entre o polímero e os

corantes naturais;

PLA
Aumentar a estabilidade processual;

Evitar hidrólise do polímero;



TexBION
ID de compostos poliméricos de base biológica

Compósito de Bio-PE Compósito de PLA



TexBION
ID de fibras têxteis desenvolvidas a partir de polímeros de base biológica

36 
filamentos

Spinnhead

R1

R2

Winder

R3

Fibras monocomponente de:

- Bio-PA

- Bio-PE

- PLA



TexBION
ID de estruturas têxteis baseadas em polímeros de base biológica



TexBION
ID de tingimento natural de estruturas têxteis tricotadas com base na utilização de polímeros de base 

biológica

Processo de Tingimento Eco-eficiente:

• Tingimento por exaustão (maior facilidade de implementação industrial);

• Tingimento sem utilização de sal – produtos com menor impacto ambiental;

• Cores naturais;

• Escolha dos extratos naturais mais adequados: Thymus, Juglans, Castanea, Schinopsis and 

Maclura. 



TexBION
ID de tingimento natural de estruturas têxteis tricotadas com base na utilização de polímeros de base 

biológica



TexBION
ID de tingimento natural de estruturas têxteis tricotadas com base na utilização de polímeros de base 

biológica



Funded Projects - ANI/IAPMEI

Processos TINTEX  – Inovação Responsável
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Obrigado!

pedro.magalhaes@tintextextiles.com

www.tintextextiles.com


