
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conheça a campanha “cool” para exportar mais calçado de criança - Jornal de Negócios - Nov. 2016 
 

 Por que caíram as exportações têxteis para os EUA? Jornal de Negócios - Nov. 2016 
 

 Empresa têxtil na Maia encerra portas sem aviso prévio aos funcionários – Porto Canal – Nov. 2016 

 Exportações têxteis aumentam 6% até Setembro mas caem para os EUA - Jornal de Negócios - Nov. 2016 
 

 Associação Têxtil e Vestuário de Portugal quer regenerar imagem do setor – Porto Canal – 31-10-2016 
 

 Líder dos têxteis avisa Governo que "é tempo de cair na realidade" – Jornal de Negócios – Outubro 2016 
 

 Paulo Melo, o Senhor dos Têxteis - Jornal T- Noticias Magazine – Outubro 2016 
 

 Exportações de têxteis e vestuário aceleram crescimento para 16% em agosto – ATP - DESTAK/LUSA – Outubro 

2016 
 TMG regressa a Famalicão para investir 52,5 milhões e criar 151 empregos – Jornal de Negócios Outubro 2016 

 

 Indústria de vestuário de Torres Vedras vendida e trabalhadores readmitidos – RTP – Outubro 2016 
 

 Exportação de calçado português atingiu máximo histórico – RTP – Setembro 2016 
 

 

 Têxtil Érius cria mais 120 empregos em Famalicão – Jornal de Negócios – Setembro 2016 
 

 Coindu vai criar mais 200 empregos em Arcos de Valdevez – Jornal de Negócios - Setembro 2016 
 

 Lucros da dona da Zara sobem 8% no primeiro semestre – Jornal Publico – Setembro 2016 
 

 Exportações portuguesas de Têxteis e Vestuário seguem de 'vento em popa' - fashionnetwork.com Setembro 2016 
 

 Exportação de têxteis e vestuário português cresce 5 por cento até julho – RTP-Setembro 2016 
 

 Calçado português ganhou mais de 340 marcas numa década - Jornal de Negócios – Agosto 2016 
 

 Legislação laboral já é “sexy” para o calçado - Jornal de Negócios – Agosto 2016 
 

 António Costa vai à maior feira de calçado do mundo - Jornal de Negócios – Agosto 2016 
 

 Portugal com salto recorde na maior feira mundial de calçado – Jornal de Negócios – Agosto 2016 
 

 Exportações de Vestuário crescem 6,8% até Junho – ANIVEC – Agosto 2016 
 

 Salário médio subiu 4,5% desde que a troika foi embora – Diário de Noticias – Agosto 2016 
 

 Vestuário exporta mais 6,8% - Expresso- Agosto 2016 
 

 Calçado investe mais de €30 milhões – Expresso- Agosto 2016 
 

 Exportações positivas das ITVC no 1º semestre de 2016 – JN Agosto de 2016 
 

 Setor têxtil prevê recorde histórico nas exportações de 2016 – Porto Canal – Agosto 2016 
 

http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/conheca-a-campanha-cool-para-exportar-mais-calcado-de-crianca?ref=Ind%C3%BAstria_Destaque
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/por-que-cairam-as-exportacoes-texteis-para-os-eua?ref=Ind%C3%BAstria_outros
http://portocanal.sapo.pt/noticia/106989
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/exportacoes-texteis-aumentam-6-ate-setembro-mas-caem-para-os-eua?ref=Ind%C3%BAstria_outros
http://portocanal.sapo.pt/noticia/105584
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/lider_dos_texteis_avisa_governo_que_e_tempo_de_cair_na_realidade.html
http://www.noticiasmagazine.pt/2016/PAULO-MELO-O-SENHOR-DOS-TEXTEIS/
http://www.destak.pt/artigo/280975-exportacoes-de-texteis-e-vestuario-aceleram-crescimento-para-16-em-agosto-atp
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/tmg_regressa_a_famalicao_para_investir_525_milhoes_e_criar_151_empregos.html
http://www.rtp.pt/noticias/economia/industria-de-vestuario-de-torres-vedras-vendida-e-trabalhadores-readmitidos_n951430
http://rtp.pt/noticias/economia/exportacao-de-calcado-portugues-atingiu-maximo-historico_v944762#disqus_thread&source=mail
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/textil_erius_cria_mais_120_empregos_em_famalicao.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/coindu_vai_criar_mais_200_empregos_em_arcos_de_valdevez.html
https://www.publico.pt/economia/noticia/lucros-da-inditex-sobem-8-no-primeiro-semestre-1744734
http://pt.fashionnetwork.com/news/Exportacoes-portuguesas-de-Texteis-e-Vestuario-seguem-de-vento-em-popa-,733537.html#.V-ErEaQrKhd
http://www.rtp.pt/noticias/economia/exportacao-de-texteis-e-vestuario-portugues-cresce-5-por-cento-ate-julho_n946138
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/calcado_portugues_ganhou_mais_de_340_marcas_numa_decada.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/legislacao_laboral_ja_e_sexy_para_o_calcado.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/antonio_costa_vai_a_maior_feira_de_calcado_do_mundo.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/portugal_com_salto_recorde_na_maior_feira_mundial_de_calcado.html
http://www.anivec.com/#!EXPORTAÇÕES-DE-VESTUÁRIO-CRESCEM-68-ATÉ-JUNHO/c1pjw/57a9e0d60cf2b4e1e13252de
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/salario-medio-subiu-45-desde-que-a-troika-foi-embora-5340633.html
http://expresso.sapo.pt/economia/2016-08-09-Vestuario-exporta-mais-68
http://expresso.sapo.pt/economia/2016-08-11-Calcado-investe-mais-de-30-milhoes
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/artigoJN10agtos2016%20(1).pdf
http://portocanal.sapo.pt/noticia/98291


 

 

 

 

 

 

 

 

 Na loja de roupas - Projecto "Bridging the Gender Pay Gap"O Projecto "Bridging the Gender Pay Gap" 

está na fase final. Uma das suas principais actividades é o desenvolvimento de uma campanha sobre as desigualdades salariais 

entre Mulheres e Homens. – CGTP-IN – Agosto 2016 
 

 Têxtil veste camisola anti-crise nas exportações – Jornal de Negócios  –Agosto de 2016 
 

 

 Ajuste de contas - a empresa Kyaia - TVI24 Julho 2016  
 

 Paulo Melo, da Somelos, é o novo senhor dos têxteis – Expresso – 6/7/2016 
 

 Calçado conta com mais encomendas no "sapatinho" – Jornal de Negócios Julho 2016 
 

 Criação de empresas do setor têxtil aumentou na última década – SIC Noticias Junho 2016 
 

 Têxtil e vestuário: empresas criadas já superam as destruídas – Jornal de Negócios – 20 de Junho 2016 
 

 

 Arraiolos com Centro de Certificação de Tapetes – Metronews – Julho 2016 
 

 Puma e as camisolas da Suíça no Euro: a culpa é das linhas- Jornal de Negócios – 20 de Junho 2016 
 

 Pobreza não se resolve só com crescimento: é preciso emprego de qualidade, segundo OIT-Sapo 24 – 19 Maio  

2016 
 Salários em Portugal estão entre os piores da Europa – Noticias ao Minuto – 16 de Maio 2016 

 Exportações de Vestuário Crescem 4,6% no primeiro trimestre – ANIVEC – 11 Maio 2016 

 Contrato colectivo gera conflito no sector do têxtil e vestuário – Económico – 15 Maio 2016 
 

 ATP numa posição de “fora da Lei” incentiva as empresas a violar as normas legais! Conferência de 

Imprensa - 16 de Maio - Vila Nova de Famalicão - Acção de Luta - Manifestação/Concentração - 18 de 

Maio - Famalicão junto à sede da ATP – FESETE – 13 de Maio e 2016 
 

 O diretor-geral da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), Paulo Vaz, afirmou Têxtil e 

vestuário não é um setor de salários mínimos -Jornal “O Minho” – 18/06/2015 
 

 Há cada vez mais trabalhadores a ganhar o Salário Mínimo – TVI – 13 Maio 2016 
 

 Cada vez mais portugueses recebem o salário mínimo – Expresso – 12 Maio 2016 
 

 Têxtil e vestuário escapam à quebra nacional nas exportações – Jornal de Negócios 10 de Maio 216 
 

 Têxtil aprova projecto de 12,5 milhões de euros para 2017 – Económico – 5 de Maio 2016 
 

 Concentração de Trabalhadores/as da Triunfo Internacional, 5 de Maio, no Largo de Camões com Desfile 
até à Assembleia da República – FESETE – 4 Maio 2016 

 

 Trabalhadores da SANTIX protestam contra vencimentos e subsídios em atraso - RTP -  28 Abril 2016 
 

 Incêndio destrói fábrica de calçado e danifica têxtil – JN – 22 Abril 2016 
 

 Fábrica de calçado de Montemor-o-Velho vai fechar – TVI 24- 20 Abril 2016 
 

 Desempregados já podem pedir o novo apoio social- Jornal de Negócios – 20 Abril 2016 
 

 Relatório expõe um mundo do trabalho desigual para as mulheres – RTP 8 Mar 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=Dp62qDhMHWM&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=Dp62qDhMHWM&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=Dp62qDhMHWM&feature=player_embedded
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/textil_veste_camisola_anti_crise_nas_exportacoes.html
https://www.youtube.com/watch?v=oCJwCiqSuHo
http://expresso.sapo.pt/economia/2016-07-06-Paulo-Melo-da-Somelos-e-o-novo-senhor-dos-texteis
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/calcado_conta_com_mais_encomendas_no_sapatinho.html
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2016-06-20-Criacao-de-empresas-do-setor-textil-aumentou-na-ultima-decada
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/textil_e_vestuario_empresas_criadas_ja_superam_as_destruidas.html
http://www.metronews.com.pt/2016/07/29/arraiolos-com-centro-de-certificacao-de-tapetes/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/puma_e_as_camisolas_da_suica_no_euro_a_culpa_e_das_linhas.html
http://24.sapo.pt/article/sapo24-blogs-sapo-pt_2016_05_19_1290235038_pobreza-nao-se-resolve-so-com-crescimento--e-preciso-emprego-de-qualidade--segundo-oit
http://www.noticiasaominuto.com/economia/589420/salarios-em-portugal-estao-entre-os-piores-da-europa
http://www.anivec.com/#!EXPORTAÇÕES-DE-VESTUÁRIO-CRESCEM-46-NO-PRIMEIRO-TRIMESTRE/c1pjw/573353690cf284cf213f7594
http://economico.sapo.pt/noticias/contrato-colectivo-gera-conflito-no-sector-do-textil-e-vestuario_249421.html
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/comatpmaio2016.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/TEXTOCONGIMP.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/TEXTOCONGIMP.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/TEXTOCONGIMP.pdf
http://ominho.pt/textil-e-vestuario-nao-e-um-setor-de-salarios-minimos/
http://ominho.pt/textil-e-vestuario-nao-e-um-setor-de-salarios-minimos/
https://www.youtube.com/watch?v=azOSUp0By64
http://expresso.sapo.pt/multimedia/video/2016-05-12-Cada-vez-mais-portugueses-recebem-o-salario-minimo
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/textil_e_vestuario_escapam_a_quebra_nacional_nas_exportacoes.html
http://economico.sapo.pt/noticias/textil-aprova-projecto-de-125-milhoes-de-euros-para-2017_248803.html
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/solidariedadetrabalhaorastriunfointernacional.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/solidariedadetrabalhaorastriunfointernacional.pdf
http://www.rtp.pt/noticias/pais/trabalhadores-da-santix-protestam-contra-vencimentos-e-subsidios-em-atraso_a914788
http://www.jn.pt/local/noticias/braga/guimaraes/interior/grande-incendio-destroi-fabrica-de-calcado-e-danifica-textil-5138792.html
http://www.tvi24.iol.pt/economia/karapi/fabrica-de-calcado-de-montemor-o-velho-vai-fechar
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/seguranca_social/detalhe/desempregados_ja_podem_pedir_o_novo_apoio_social.html
http://www.rtp.pt/noticias/mundo/relatorio-expoe-um-mundo-do-trabalho-desigual-para-as-mulheres_n901876


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Governo quer dinamizar contratação colectiva. Agora explica como – Jornal de Negócios – Fev. 2016 
 

 Fábrica de calçado de Montemor-o-Velho vai fechar – TVI – 20 de Abril 
 

 É para a China que Portugal exporta os sapatos mais caros - Jornal de Negócios – 18 Abril 2016 
 

 Exportações de calçado travam a fundo no início do ano - Jornal de Negócios – 18 Abril 2016 
 

 Alemã Olbo de Famalicão que detém  fábrica têxtil em Famalicão aumenta produtividade com 

filosofia japonesa – Jornal de Negócios – 5 Abril 2016 
 

 Empresa de Lavandaria e Tinturaria Industrial tem de indemnizar trabalhador por assédio moral – Jornal 

de Noticias – 30  Março 2016 
 ECCO atinge lucros de 183 milhões de euros – Económico – 24  Março 2016 

 

 Ecco e Fagus abrem fábrica de formas de sapatos na Feira  - Jornal de Negócios Março 2016 
 

 Setor do vestuário em crescimento – RTP – Março 2016 

 Têxtil Nortenha exporta tudo, factura 9,5 milhões e emprega 100 pessoas Jornal de Negócios Março 2016 
 

 Exportações têxteis e de vestuário crescem 5% em 2015 - - OJE-Digital – Fev. 2016 
 

 Holandesa Nimco abre fábrica de calçado em Oliveira de Azeméis-Jornal de Negócios Fev. 2016 
 

 Sector têxtil atinge máximos de 13 anos em 2015 – RTP – Fev. 2016 
 

 Exportações têxteis e vestuário obtêm melhores resultados – Economia ao Minuto – Fev. 2016 

 ATP insiste na caducidade do CCT para roubar os direitos dos trabalhadores! O CCT não caducou! Os 

direitos mantêm-se e devem ser reclamados e exercidos pelos trabalhadores! - FESETE 
 

 PRÉ AVISO DE GREVE com início no dia 12 de Fevereiro de 2016 e por tempo indeterminado, ao 

trabalho suplementar e banco de horas, nas empresas filiadas na ATP e não filiadas que decidam acatar 

as orientações expressas por esta Associação Patronal, as quais visam roubar os direitos livremente 

negociados e constantes do Contrato Colectivo de Trabalho - FESETE 
 

 Entrevista ao coordenador da FESETE, Manuel Freitas e Presidente da ATP, João Costa, sobre greve 

dos  trabalhadores do setor têxtil contra o corte nos feriados, férias e horas extraordinárias.- SIC - Fev. -2016 
 

 Sector Têxtil em conflito por Carnaval, férias e horas extra - Jornal de Negócios - Fev. 2016 
  

 Trabalhadores têxteis em greve às horas extra contra redução do valor pago - Noticias ao Minuto - Fev. 2016 
 

 Trabalhadores têxteis em greve contra redução do valor pago nas horas extra - Jornal de Negócios - Fev. 2016 
 

http://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/lei_laboral/detalhe/governo_quer_dinamizar_contratacao_colectiva_agora_explica_como.html
http://www.tvi24.iol.pt/economia/karapi/fabrica-de-calcado-de-montemor-o-velho-vai-fechar
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/e_para_a_china_que_portugal_exporta_sapatos_mais_caros.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/calcado_portugues_trava_a_fundo_nas_exportacoes.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/alema_olbo_de_famalicao_aumenta_produtividade_com_filosofia_japonesa.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/alema_olbo_de_famalicao_aumenta_produtividade_com_filosofia_japonesa.html
http://www.jn.pt/justica/interior/tribunal-de-guimaraes-condena-empresa-a-indemnizar-trabalhador-por-assedio-moral-5100731.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ecco-atinge-lucros-de-183-milhoes-de-euros_245630.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/ecco_e_fagus_abrem_fabrica_de_formas_de_sapatos_na_feira.html
http://www.rtp.pt/noticias/economia/setor-do-vestuario-em-crescimento_v901487
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/textil_nortenha_exporta_tudo_factura_95_milhoes_e_emprega_100_pessoas.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/textil_nortenha_exporta_tudo_factura_95_milhoes_e_emprega_100_pessoas.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.oje.pt/exportacoes-texteis-e-de-vestuario-crescem-5-em-2015/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ2MDAzNTg4NDI3NDQzNTA4NDAyHTdmYzhlMDkxYWM4MTIyZjE6Y29tLmJyOnB0OkJS&usg=AFQjCNFnEjNLZ-UF5p3iZcCbgW0iz0Mdww
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/holandesa_nimco_abre_fabrica_de_calcado_em_oliveira_de_azemeis.html
http://www.rtp.pt/noticias/economia/setor-textil-atinge-maximos-de-13-anos-em-2015_v896447
https://www.noticiasaominuto.com/economia/538658/exportacoes-texteis-e-vestuario-obtem-melhores-resultados
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/comatpjan2016.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/comatpjan2016.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/pre-aviso%20de%20greve.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/pre-aviso%20de%20greve.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/pre-aviso%20de%20greve.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/pre-aviso%20de%20greve.pdf
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6c34d7ba-b7b2-48b1-9475-8112cd229102&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6c34d7ba-b7b2-48b1-9475-8112cd229102&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/noticias/jornalnegociosferiadocarnaval.pdf
http://www.noticiasaominuto.com/economia/536858/trabalhadores-texteis-em-greve-as-horas-extra-contra-reducao-do-valor-pago
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/detalhe/trabalhadores_texteis_em_greve_contra_reducao_do_valor_pago_nas_horas_extra.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 Empresas têxteis "sobreviveram" mas crise ainda "não está ultrapassada" - Noticias ao Minuto - Fev. 2016 
 

 Ex-gigante do calçado Rohde vendida por 1,5 milhões de euros - Jornal de Negócios - Fev. 2016 
 

 Ministro da Economia: "É importante reproduzir o êxito do calçado noutros sectores" - Jornal de 

Negócios - Fev. 2016 
 

 Calçado contra a crise. Crescimento de 1% em 2015 - Jornal Economico Digital OJE - Fev. 2016 
 

 Do fio ao Vestuário - Portugal Têxtil - Fev. 2016 
 

 Trabalhadores da empresa têxtil Serralã, na Guarda, regressaram ao trabalho depois de 23 dias de greve - 
SIC - Fev. 2016 
 

 Trabalhadores da Serralã voltam a laborar após 23 dias de greve – Dinheiro Digital – Fev. 2016 
 

 Operários da Serralã regressam ao trabalho depois de acordo para pagamento de salários em atraso – Rádio 

Altitude -FM – Fev. 2016 
 

 Exportações de calçado aumentaram mais de 600 milhões em seis anos  - Jornal de Negócios Fev.2016 
 

 Exportações portuguesas de calçado cresceram no "exigente" 2015 - APICCAPS - Fev. 2016. 
 

 Exportações fecham em alta - Portugal Têxtil - Fev. 2016 
 

 Exportação de têxteis e vestuário bate recorde de 12 anos  - Jornal de Negócios - Fev. 2016 
 

 Exportações de vento em popa - Portugal Têxtil -  Jan. 2016 
 

 Exportações da ITV continuam a crescer acima das exportações nacionais - Compete 2020 - Jan. 2016 
 

 Exportações têxteis e de vestuário dispararam 10% -  Económico com Lusa  - Jan 2016 
 

 A revolução da Penteadora - Portugal Têxtil - Jan. 2016 
 

 Artigo 40 Horas - Jornal de Negócios - Jornal de Negócios - Jan. 2016 
 

 Eventual fecho da Triumph pode levar a despedimento de 500 trabalhadores - RTP - Dez.2015  
 

 Salário mínimo. "Não podemos passar do 8 para os 80", diz Fortunato Frederico –Expresso – Económico – Nov. 

2015 
 

 Fábrica da Triumph em Sacavém em risco de fechar - SIC - Nov. 2015 
 

 CGTP apela a intervenção do Governo na venda da fábrica Triumph - Jornal Expresso - Nov. 2015 
 

 Sector do calçado português cresce com 95% de exportação - Porto Canal - Out. 2015 
 

 22 Trabalhadores da BABEX pediram suspensão dos contratos de trabalho - Guimarães Digital - Out. 2015 
 

http://www.noticiasaominuto.com/economia/539370/empresas-texteis-sobreviveram-mas-crise-ainda-nao-esta-ultrapassada
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/ex_gigante_do_calcado_rohde_vendida_por_15_milhoes.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/ministro_da_economia_e_importante_reproduzir_o_exito_do_calcado_noutros_sectores.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/ministro_da_economia_e_importante_reproduzir_o_exito_do_calcado_noutros_sectores.html
http://www.oje.pt/calcado-contra-a-crise-crescimento-de-1-em-2015/
http://www.portugaltextil.com/do-fio-ao-vestuario-2/
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2016-02-09-Funcionarios-da-Serrala-regressam-ao-trabalho-apos-acordo-com-sindicato
http://dinheirodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=243595
http://www.altitude.fm/index.php/actualidade/1163-operarios-da-serrala-regressam-ao-trabalho-depois-de-acordo-para-pagamento-de-salarios-em-atraso
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/exportacoes_de_calcado_aumentaram_mais_de_600_milhoes_em_seis_anos.html
http://www.noticiasaominuto.com/economia/536699/exportacoes-portuguesas-de-calcado-cresceram-no-exigente-2015
http://www.portugaltextil.com/exportacoes-fecham-em-alta/
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/texteis_batem_recorde_de_12_anos_na_exportacao.html
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