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APERTEX
Têxteis-lar portugueses de qualidade 

presentes nos cinco continentes
Fundada há mais de 90 anos, em Guimarães, a Apertex é uma empresa 
familiar do setor de têxtil-lar, com uma vasta oferta de produtos que se 

distinguem pelo design e pela qualidade das matérias-primas. 
A internacionalização da empresa começou no início dos anos 90 e hoje 
os produtos da Apertex estão presentes em mais de 50 países nos cinco 

continentes. Em 2019 registou um crescimento de 20 por cento e, apesar 
da atual conjuntura devido à pandemia COVID-19, a empresa soube 
adaptar-se a esta nova realidade e espera conseguir manter um bom 

desempenho em 2020. A empresa tem como objetivo de ser uma referência 
no seu setor, mantendo o foco na exportação e no aumento da sua 

presença no mercado externo.

A Apertex foi fundada em 1928 pelos 
avós dos atuais dirigentes da empresa, 
e tal como ainda o é, foi criada com 
o intuito de ser uma empresa familiar. 
Desde o seu início que o foco incidiu 
na roupa de cama, começando com 
as tradicionais colchas de seda, muito 
usuais na época, e ainda muito visíveis 
junto dos mais antigos nas celebrações 
religiosas locais, que tradicionalmente 
são colocadas nos peitorais das jane-
las e varandas. Começou por traba-
lhar apenas a nível nacional e assim se 
manteve ao longo de várias dezenas 
de anos, passando de geração em ge-
ração, até que os atuais proprietários, 
no início da década de 90, decidiram 
apostar na exportação, inicialmente 
para a vizinha Espanha, de seguida um 
pouco para toda a Europa e atualmen-
te cobrindo os cinco continentes.

Se inicialmente as colchas de seda 
eram o foco da empresa, com o pas-
sar dos anos outros produtos foram 
passando pela sua unidade fabril, 
cobrindo atualmente as mais varia-
das áreas do têxtil-lar, com roupa de 
cama (colchas, sacos-cama, edredões, 
lençóis, fronhas de almofada), roupa 
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de banho (toalhas de banho, roupões, 
etc.), outros artigos como mantas de-
corativas ou de viagem, e ainda outros 
produtos que podem ser feitos com 
recurso ao tecido jacquard em que se 
tornou especialista.

Atualmente o foco da empresa é o pro-
duto de alta gama, com especial aten-
ção à qualidade e ao detalhe, usando 
sempre as melhores matérias-primas, 
e com recurso às melhores técnicas de 
acabamentos e confeção, que só assim 
garantem o acesso aos mais exigentes 
padrões dos seus clientes a nível mun-
dial, revela Fernando Pereira, adminis-
trador da Apertex.

A Apertex conta atualmente com cerca 
de 40 trabalhadores diretos, criando e 
desenvolvendo, com a sua equipa, to-
dos os seus produtos e coleções. Todo 
o design é interno, trabalhando ainda 
em parceria com os seus clientes para 
desenvolver produtos à necessidade 
dos mesmos, e com o nível de persona-
lização que os seus mercados exigem.
Com presença em mais de 50 países 
nos cinco continentes, a exportação é, 
desde há vários anos, o foco da Aper-
tex. A empresa tem tido um crescimen-
to regular e 2019 não foi exceção, com 
um crescimento de quase 20 por cento 
face ao ano anterior. No entanto, em 
2020, a pandemia que atinge o país e 
o mundo veio dificultar a atividade ex-
portadora da Apertex.

“Tínhamos grandes perspetivas para 
este ano e, com esta pandemia, não 
sabemos o que esperar, pois todos os 
mercados do nosso setor estão apreen-
sivos e quase congelados. Resta-nos 
esperar a passagem deste grande pro-
blema, que infelizmente vai influenciar 
muito a economia, e ver o que vamos 
conseguir fazer o resto do ano”, con-
fidencia o administrador da empresa.
  
A estratégia de internacionalização da 
Apertex passou, até há pouco tempo, 
pela participação em feiras internacio-
nais do setor e por visitas aos clientes, 
numa ótica de proximidade e para 

chegar ao maior número de potenciais 
clientes possível, apesar do elevado or-
çamento alocado a essas participações, 
que inclui a criação de coleções à me-
dida dos mercados. 

Na seleção dos mercados, designada-
mente aqueles onde a empresa po-
derá ter mais sucesso, a Apertex tem 
contado com o apoio da AICEP. De 
acordo com Fernando Pereira, “para 
estas decisões e seleções temos conta-
do muito com a ajuda preciosa do AI-
CEP, que sempre se tem prontificado 
para fornecer toda a informação dis-
ponível, e sempre que possível, junto 
das variadas delegações, conseguem 
no destino informações e contactos 
muito valorizados e que nos permitem 
encurtar muitos caminhos nos proces-
sos negociais. É uma instituição que 
muito faz pelo tecido empresarial por-
tuguês, e o nosso bem-haja para que 
assim continue!”.

Com o encerramento dos mercados e 
cancelamento dos eventos e das visitas 
a clientes devido à pandemia, a Aper-

tex viu-se forçada a delinear uma nova 
estratégia, apostando nas tecnologias 
para contactar os clientes, mas conti-
nua a defender que as visitas presen-
ciais “têm outros resultados, pelo que 
estamos desejosos de que o mundo 
volte à normalidade para retomarmos 
o nosso caminho”.

“Dada a atual conjuntura, como todos, 
fomos obrigados a recorrer ainda mais 
às ferramentas virtuais para continuar 
o nosso trabalho. Temos cada vez mais 
feito ‘e-meetings’ e ‘conference calls’, 
e não podemos deixar de admitir que 
sem estas ferramentas o nosso tra-
balho seria praticamente impossível 
de realizar atualmente”, refere o res-
ponsável, acrescentando que “foram 
adquiridas algumas ferramentas para 
facilitar as apresentações e ‘e-meetin-
gs’ e palavras como Teams, Facetime, 
Skype, Zoom, etc. são parte do nosso 
vocabulário diário”.

O futuro da empresa nos mercados 
externos vai, porém, continuar a ser o 
foco da Apertex, que, além pretender 
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manter a sua posição nos mais de 50 

mercados onde já se encontra, quer 

aumentar essa presença e expandir-se 

para outros mercados, nomeadamente 

para o Médio Oriente onde o produ-

to de valor acrescentado da empresa, 

pelo seu nível de personalização, pode-

rá facilmente ter sucesso. 

“Nunca podemos baixar os braços e 
temos que continuar a procurar novas 
portas, assim como o crescimento nas 
atuais, seja com maior volume de ven-
da de produtos já em carteira, seja com 
a introdução de novos, ou mesmo com 
o desenvolvimento de outros em par-
ceria”, reforça Fernando Pereira.

O administrador da Apertex salienta 

ainda a aposta contínua da empresa 

na qualidade e diferenciação dos seus 

produtos, em acabamentos que ga-

rantem ao produto um grau de gran-

de durabilidade e na capacidade de 

personalização dos mesmos, tentando 

marcar as tendências no setor. 

www.apertex.pt

CGI
APOSTA DE SUCESSO 

NO MERCADO PORTUGUÊS

Fundada em 1976 pelo canadiano Serge Godin, 
ainda hoje o Chairman da empresa, 

a CGI é atualmente uma das maiores empresas 
independentes de serviços de IT e processos 

de negócio no mundo, com operação em 400 
escritórios em mais de 40 países, e mais de 78.000 

profissionais espalhados por todo o mundo. 
A empresa está presente em Portugal desde 

1995, onde tem apostado de forma contínua, 
nomeadamente na exportação de soluções 
e serviços para clientes da empresa em todo 

o mundo através do seu Global Delivery 
Center (GDC).

As principais áreas de negócio da 

CGI em Portugal encontram-se nos 

setores de Energy & Utilities e nas 

Municipalities, mas a empresa está 

atualmente a crescer sustentadamen-

te nos setores financeiro, de retalho e 

das telecomunicações. 

A aposta na capacidade, competên-

cia e a qualidade dos seus recursos 

na área das Tecnologias de Informa-

ção, tem sido, segundo Carlos Lou-

renço, Sector VP Portugal da CGI, o 

fator “mais decisivo” do sucesso da 

empresa em Portugal, que em 2000 

contava já com cerca de 600 colabo-

radores, e que atualmente ascendem 

a 1.600 divididos pelos centros de 

operações em Lisboa, Sintra, Saca-

vém, Odivelas e Porto. 

De acordo com o responsável, a CGI 

pretende manter o crescimento que 

tem vindo a registar relativamente 

à evolução do negócio e de recruta-

mento em Portugal, estando, inclu-

http://www.apertex.pt/pt/

