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NEIPER
Investimento na 

sustentabilidade ambiental 
e na inovação tecnológica

A sustentabilidade ambiental é a mais recente 
aposta da NEIPER, uma empresa de têxtil-lar 

de Guimarães, dedicada à produção 
e comercialização de artigos atoalhados de banho. 
A exportação representa 95 por cento do volume 

de negócios da NEIPER, com realce para 
o mercado europeu e americano. 

As toalhas DOUBLECARE são a nova aposta 
da empresa, uma gama inovadora que minimiza 

a transmissão de microrganismos 
no contexto pós-COVID.

Fundada em 1977, a NEIPER reúne 
mais de 40 anos de tradição portu-
guesa na arte de bem trabalhar os te-
cidos turcos. O relacionamento com 
clientes de todo o mundo permite as-
similar as suas distintas preferências 
e conceber atoalhados de excelência, 
com a contribuição de 200 colabo-
radores, qualificados e motivados, e 
uma capacidade produtiva tecnologi-
camente avançada.

No âmbito de uma política visando a 
sustentabilidade ambiental, a NEIPER 
tem vindo a cumprir um plano de in-
vestimentos visando a reinvenção da 
sua produção, com foco nas áreas de 
urdissagem, engomagem, tecelagem, 
tinturaria, acabamentos e confeção. 
Em 2019 iniciou uma forte transfor-
mação energética e ambiental, com 
recurso intensivo às energias renová-
veis e forte diminuição do consumo 
de água no seu processo de fabrico.

Com uma situação financeira sólida 
e equilibrada, a empresa teve em 
2019 “um ano muito positivo, com 
vendas e resultados financeiros em 
crescimento, o que nos permite 
dar continuidade aos investimentos 
previstos para os próximos anos.”. 
De acordo com Monteiro André, CEO 
da NEIPER, a empresa tem em curso 
um investimento superior a 5 milhões 
de euros para o período 2019/21.

A NEIPER investiu na instalação de 
uma central fotovoltaica e de uma 
central de cogeração térmica, num 
investimento muito importante para o 
futuro da empresa, e simultaneamen-
te vem substituindo diversos equipa-
mentos para uma maior eficiência 
ambiental e produtiva, particularmen-
te no setor de tecelagem e tinturaria. 

Em resultado de uma parceria com 
uma entidade belga, a NEIPER apre-
senta a DOUBLECARE, uma gama 
inovadora de toalhas que incorpora 
uma técnica e composição quími-
ca que minimiza a transmissão de 
microrganismos em plena época de 
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SYSADVANCE
Sucesso internacional 

baseado em tecnologia 
portuguesa de excelência

Fundada em 2002 como uma spin-off da FEUP 
- Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto, a SYSADVANCE é uma empresa 

portuguesa, de base tecnológica, que 
desenvolve e fabrica equipamentos para 

produção on-site de gases técnicos 
e purificação, fornecendo igualmente soluções 

integradas e customizadas de engenharia.
A internacionalização foi, desde sempre, um 
objetivo da empresa que hoje está presente 

com mais de 3.000 equipamentos 
e sistemas em mais de 45 países, onde 

pretende consolidar a sua marca.

pandemia COVID-19. Um produto 
com forte interesse para toda a hote-
laria, face às necessidades específicas 
deste setor na proteção dos clientes. 

"A inovação DOUBLECARE permite-
-nos desenvolver atoalhados de ba-
nho que, além de nos ajudar a com-
bater os vírus e bactérias, respeitam 
o ambiente, o que é uma incrível 
melhoria para as gerações futuras", 
afirma Monteiro André. 

No que respeita ao seu processo da 
internacionalização, a exportação re-
presenta 95 por cento do volume de 
negócios da NEIPER. A empresa está 
presente em mercados internacionais 
muito diversificados, sobretudo na Eu-
ropa e EUA, mas tem também regista-
do um crescimento relevante em países 
da América Central e do Sul e da Ásia.

“Os atoalhados de banho têm uma 
longa tradição em Portugal e são pro-
curados em todo o mundo e por to-
das as pessoas: na NEIPER procuramos 
produzir com qualidade técnica e de-
sign de excelência”, defende o CEO da 
empresa, acrescentando que os seus 
clientes “são as melhores referências 
de negócio em todo o mundo”.

A NEIPER marca presença nos princi-
pais eventos e feiras mundiais como a 
Heimtextil na Alemanha e na Rússia, 
a Marketweek nos EUA, a Maison & 
Objet em França, a Guimarães Home 
Fashion e a Intertextil em Macau, 
sempre com o intuito de promover 
o contacto direto com clientes de 
todo o mundo. No futuro imediato, 
a NEIPER pretende dar continuidade 
a esses projetos e, simultaneamen-
te, “reinventar a sua indústria têxtil 
para a sustentabilidade ambiental 
através de uma aposta decisiva nas 
energias renováveis e na redução do 
consumo de químicos e água no fa-
brico de atoalhados”, como conclui 
o mesmo responsável. 

www.neiper.pt

Com sede na Póvoa do Varzim e cerca 

de 45 colaboradores, a SYSADVANCE 

conta atualmente com um vasto por-

tefólio de produtos, designadamente 

Geradores de Nitrogénio/Azoto, Oxigé-

nio, Oxigénio VSA e Oxigénio Médico e 

instalações para purificação de Biogás, 

Hélio, Hidrogénio, SF6, entre outros.

 

A sua atuação internacional está es-

truturada em três áreas de negócio: 

indústria, médica e energia. Cada 

http://www.neiper.pt

