




CITIUS
ALTIUS
FORTIUS

A insp i ração no lema o l ímpico  “CITIUS,  ALTIUS,  FORTIUS” ,  

retrata a nossa ambição de procurarmos elevar os nossos clientes 

m a i s  a l t o ,  m a i s  r á p i d o  e  a j u d á - l o s  a  s e r e m  m a i s  f o r t e s .



Assumir                       
permanentemente os 
desafios com que
constantemente somos 
confrontados, numa     
perspetiva de os superar 
com equilíbrio,               
racionalidade e diálogo 
positivo.

MISSÃO

VISÃO
Concretização das legítimas     
expectativas de todos os          
envolvidos na nossa actividade  
profissional, nomeadamente pela
distribuição equitativa e           
sustentada do valor gerado no 
quadro de confiança e            
competência evidenciadas.



Uma empresa      
vibrante e        
comprometida, 
focada no 
desenvolvimento        
e confeção de 
vestuário de 
malhas           
circulares e 
banho.

FO
RTIUSTEX







Concretização das legítimas     
expectativas de todos os          
envolvidos na nossa actividade  
profissional, nomeadamente pela
distribuição equitativa e           
sustentada do valor gerado no 
quadro de confiança e            
competência evidenciadas.

PRINCÍPIOS 
ORIENTADORES

Fornecer um produto de elevado 
padrão de qualidade, 
suportado num serviço 
de excelência.

Conduzir o negócio de forma ética e 
transmitir estes princípios a todos que se        
relacionem connosco, reprovando
práticas incorretas ou fraudulentas. 

Estabelecer relações sólidas
com os clientes, compreendendo as suas
necessidades e expectativas, encetando
as ações necessárias para cumprir 
com os seus requisitos.

Criar parcerias com
fornecedores que nos ajudem a
potenciar o negócio.



PRINCÍPIOS 
ORIENTADORES

Promover um ambiente de
trabalho positivo, saudável e seguro,
e consequentemente produtivo.

Conhecer os riscos para os 
trabalhadores e os impactos ambientais 
inerentes à atividade
e atuar de forma a mitigá-los,
numa ótica de melhorar
continuamente o desempenho.

Reconhecer os trabalhadores
como elemento fundamental do 
desempenho, assegurando a sua 
informação e formação.



Fundada em 2004.

120 colaboradores.

Volume de negócios 
aprox. 10.000.000 euros.

Portfolio de clientes 
diversificado.

Mercados principais: 
Itália, Suécia, Alemanha 
e Portugal.

Certificações 
OEKO-TEX®, 
GOTS (Em implementação).

Software: GPSystem e 
GPSKnit, programas
desenvolvidos internamente 
para gestão de 
processo produtivo.



NÚMEROS
E DATAS

Equipas multidisciplinares, 
competentes e comprometidas 
para satisfazer as necessidades 
do cliente.

Extenso parque de máquinas.



Área útil 
4 162 m²

Área total 
6 474 m²

LOCALIZAÇÃO E
INSTALAÇÕES



Sediada no distrito 
do Porto, na        
freguesia de Leça do 
Balio, com acesso a           
excelentes vias 
logísticas, a         
Fortiustex tem 
procurado           
modernizar o seu 
parque industrial 
para incrementar o  
acréscimo de valor 
aos Seus clientes. 

Área total 
6 474 m²



VESTUÁRIO EM MALHAS
CIRCULARES

SPORTSWEAR 
FITNESS

SWIMWEAR

PRODUTO



POSICIONAMENTO

A Fortiustex está       
vocacionada para o 
segmento de artigos 
têxteis da gama 
média-alta.

Dotada de uma         
estrutura e recursos 
humanos com         
compromisso, com uma 
crescente sensibilidade 
para a perfeição,             
promove a conceção de 
produtos únicos e  
diferenciados, sempre 
focada em satisfazer as 
necessidades dos      
clientes e acrescentar 
valor. 



 
MERCADO



O mercado é global, 
mas a carteira de       
clientes da             
FORTIUSTEX ganha 
especial relevância no 
mercado europeu.

A Fortiustex permanece 
comprometida com a 
Sua visão, não   
poupando recursos 
para se relacionar com 
clientes que se alinhem 
com ela,                     
independentemente da 
área geográfica. 

MERCADO





Controlo de qualidade do produto final, 
feito pelos nossos controladores,                
internamente e nos nossos subcontratados. 
O acompanhamento de todas as fases do       
processo produtivo, com a elaboração de 
relatórios por parte dos controladores,       
implica um controlo efetivo de todas as fases 
de produção. Apesar disso, e  com artigo 
final pronto a ser expedido, a nossa equipa 
testa as encomendas retirando uma amostra 
estatisticamente significativa para análise. 
Este procedimento permite elevar a nossa 
confiança na qualidade irrepreensível do 
produto que é enviado ao cliente.



A Fortiustex está 
organizada em       
departamentos 
que funcionam em 
sintonia,           
sustentados na 
visão de           
concretizar as        
expectativas dos 
nossos clientes, 
assumindo            
permanentemente 
os desafios 
propostos,         
superando-os com 
equilíbrio,               
racionalidade e   
diálogo positivo.

ORGANIZAÇÃO



IMPLEMENTAÇÃO
Dotados de um 
departamento 
informático com 3 
programadores,    
promovemos o 
desenvolvimento e 
aperfeiçoamento 
do nosso próprio       
software, dotando 
a organização de   
crescentes vanta-
gens competitivas           
elevando o nível 
de serviço aos 
clientes e        
maximizando o 
aproveitamento de 
recursos.

ATENÇÃO
O departamento de    
desenvolvimento e 
research, investe 
esforço diário na 
pesquisa e estudo 
de novas     
tendências, novas 
matérias primas e 
técnicas,            
garantindo aos 
nossos clientes 
acesso            
preferencial ao 
novo e vibrante. 



BORDADOS

ESTAMPADO CONVENCIONAL

ESTAMPAGEM SERIGRÁFICA

ESTAMPAGEM DIGITAL

ESTAMPAGEM UV

TRANSFERS

SUBLIMAÇÃO

ALTA FREQUÊNCIA

TERMOCOLAGEM

TINGIMENTO EM PEÇA

TRANSFERS
DESIGN



Os acessórios   
aportam valor   
acrescentado à 
peça.                
Organizamos um 
departamento que 
cuida                
especificamente 
da compra e         
manuseamento 
deste vetor do     
produto.           
Orientado em 
constante        
consonância com 
os clientes, 
desenvolve      
trabalho de  
procura, sugestão 
e aquisição de 
todo o tipo de 
acessórios que os 
clientes           
pretendam incluir 
nas suas peças.

ACESSÓRIOS

ESTRUTURAÇÃO
Compras de 
matérias primas e 
planeamento são 
dois departamentos      
transversais a toda a 
Empresa. 
Suportados pelo 
nosso software 
GPSYSTEM,       
permitem um      
controlo total e    
efetivo das nossas 
necessidades de 
matérias primas, 
bem como uma 
gestão em tempo 
real da nossa cadeia 
produtiva interna e 
relação com         
subcontratados.



FORMAS
O departamento de 
moldes, integra uma 
equipa de modelistas 
experientes e            
comprometidas, que 
coadjuvadas pelos     
sistemas GERBER       
AccuNest e AccuMark, 
desenvolvem um 
trabalho essencial para 
a qualidade e                  
adequabilidade do      
produto final.

PRECISÃO
O nosso sistema de 
corte GERBER, com 
duas mesas de                     
estendimento             
totalmente                 
automatizado e uma 
manual, é primordial no 
nosso processo          
produtivo. Mais de 90% 
das peças que            
produzimos são       
cortadas internamente. 
Permite-nos um       
controlo efetivo da 
matéria prima,           
removendo em corte 
eventuais                      
inconformidades 
(riscas, manchas, etc)              
encontradas no        
processo de controlo de 
qualidade, com um 
planeamento de       
marcadas automático 
ou manual, que em 
conjunto com o         
departamento de 
moldes nos permite 
garantir com elevado 
grau de certeza um    
comportamento 
adequado em termos 
de medidas.



QUALIDADE

Controlo de qualidade de matérias 
primas, efetuado à chegada da MP às 
nossas instalações, usando máquinas 
de revista automática. Efetuada por 
técnicos capazes e devidamente        
formados para o efeito. Analisam rolos, 
e fazem revistas parciais ou totais     
mediante parâmetros definidos            
internamente para cada tipo de matéria 
prima. Sinalizam as não conformidades, 
que posteriormente serão analisadas 
pelo responsável e implicarão a sua 
gestão em corte se forem                    
ultrapassáveis, ou a eventual não   
aceitação e consequente devolução.

Controlo de qualidade do produto final, 
feito pelos nossos controladores,                
internamente e nos nossos subcontratados. 
O acompanhamento de todas as fases do       
processo produtivo, com a elaboração de 
relatórios por parte dos controladores,       
implica um controlo efetivo de todas as fases 
de produção. Apesar disso, e  com artigo 
final pronto a ser expedido, a nossa equipa 
testa as encomendas retirando uma amostra 
estatisticamente significativa para análise. 
Este procedimento permite elevar a nossa 
confiança na qualidade irrepreensível do 
produto que é enviado ao cliente.



CERTIFICAÇÃO
O processo de certificação é 
essencial para a nossa empresa. 
Acreditamos que os nossos 
valores, a nossa organização e 
acima de tudo o serviço que  
prestamos aos nossos clientes 
merece reconhecimento e           
destaque.

Apostamos numa certificação    
OEKO-TEX e estamos em         
processo de obtenção de           
certificação GOTS (em                
implementação). Somos membros 
da SAC (Sustainable Apparel     
Coalition).

Exaltamos com um alinhamento 
crescente dos nossos clientes com 
as políticas sustentáveis e verdes, 
que obviamente subscrevemos, 
procurando dotar a FORTIUSTEX 
da certificação que retrate a nossa 
visão e inspire confiança nos 
nossos processos que se refletirá 
no produto dos nossos clientes. 

(Em implementação)



EVOLUÇÃO
Os colaboradores são um ativo 
fulcral da empresa, uma equipa 
competente e comprometida,    
próxima entre Si e solidária com as 
necessidades dos clientes,         
potencia um ambiente de trabalho 
sadio com reflexo no              
desenvolvimento pessoal e     
profissional.

Promovemos um plano de 
formação adequado às               
necessidades individuais dos 
colaboradores.

Temos parceiros de elevada     
competência na área da formação.

EMOÇÃO



FORTIUSTEX – Comércio de Têxteis, S.A.
Rua de Recarei, 1035
4465 - 731 Leça do Balio - PORTUGAL

Tel:  
Fax: +351 226 084 069

www.fortiustex.com

info@fortiustex.com

+351 226 084 060


