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Novidades No muNdo 
da serigrafia

a empresa Têxtil ESTAMPARIA 
PINTO SA, foi a primeira empresa 
portuguesa no segmento Industrial 

da Estamparia Têxtil “peça localizada” (vulgo 
T-Shirt), dedicada ao sector do vestuário e 
moda têxtil, a apostar na pré-impressão digital 
CTS e em linhas de impressão a 16 cores, duas 
orientações ganhas pela visão do seu líder, o 
empresário Manuel Pinto, que com isto tem 
conseguido dar uma resposta cabal ao previ-
sível fim do fotolito, melhorando a qualidade 
e rapidez de processos, com muito menos 

etapas na pré-impressão, automatizando pro-
cessos, melhorando rácios de produtividade, 
pela satisfação mais célere das encomendas 
e acompanhando a mais actualizada e avan-
çada tecnologia de Exposição Digital Directa 
dos seus Quadros Serigráfico, pela aposta na 
Tecnologia CTS (Computer-To-Screen) da Sign-
Tronic AG, empresa Suíça, num inovador siste-
ma totalmente automático, apresentando uma 
resolução real de exposição de 1270 dpi´s.

A Sign-Tronic AG, empresa líder mundial na 
Tecnologia CTS de imagiação écrans serigrá-

ficos para aplicações industriais, desenvol-
veu especificamente este modelo STM-TEX 
para o sector da estamparia têxtil “peça a 
peça”, permitindo a alimentação Em-Linha, 
dos quadros previamente emulsionados, 
exposição, revelação, secagem e recolha, 
totalmente automatizada e com uma produ-
tividade excelente!

Para o sucesso das exportações têxteis 
portuguesas estão a contribuir muitas mais 
empresas, como o exemplo da ESTAMPARIA 
PINTO SA, apostadas em serviços (industriais 

Estamparia Pinto S.A.  
Serviços Têxteis de Excelência 

Num novo mundo têxtil, com novas regras cada vez mais exigentes por parte do 
mercado e do sistema financeiro, vemos claramente que existe maior competitividade, 
mas isso também traz novas oportunidades para as empresas que visionam 
correctamente o seu futuro e se equipam de forma assertiva.
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e comerciais), que de forma superior anco-
ram o sucesso das primeiras.

Recentemente o director-geral da ATV 
(Associação de Têxteis e Vestuários de 
Portugal), Dr. Paulo Vaz, afirmou que “Já 
exportamos mais do que antes da crise ” e 
fazendo a radiografia do sector têxtil, que 
exporta mais, com metade das empresas 
e do emprego, do que antes do rebentar da 
“bolha financeira”. O sector ganhou competi-
tividade e está a produzir cada vez com mais 
valor acrescentado. A quota de mercado do 
têxtil e vestuário nas exportações está nos 
9%, ou seja é o triplo do calçado”, acres-
centou. Ao contribuir com 6,4 mil milhões 
para o PIB os têxteis posicionam-se como o 
segundo maior sector industrial português, 
logo a seguir à metalurgia e metalomecânica. 
Acrescentando ainda que depois de pararem 
a hemorragia de postos de trabalho, que se 
verifica desde o início dos anos 90, para a 
sua inversão de tendência este ano pela 
criação de emprego liquido!

Na mais-valia da sua indústria e dos seus 
serviços, Portugal está a saber mostrar à Eu-
ropa o caminho, para a partilha de sucesso 
em prol das exportações e do emprego!

Com a eliminação da película fotográfica, 
“filmless”, e suas vantagens ao nível do 
retorno sobre o investimento, num inovador 
fluxograma industrial, totalmente automáti-
co, a linha STM-TEX vem permitir à ESTAMPA-
RIA PINTO SA dar resposta às novas exigên-
cias do mercado, acompanhada de outros 
investimentos de melhoria de processos e 
garantia de automatismos como os relativos 
aos do tensionamento e emulsionamento, 

com controlo automático de funcionalidades, 
igualmente importantes no conceito da tec-
nologia CTS STM-TEX 1270 dpi´s, bem como 
na lavagem Em-Linha automática. 

Pela aposta em novas tecnologias inovadoras 
e automatização de processos, este é mais 
um exemplo da dinâmica empresarial deste 
sector da estamparia têxtil, contribuindo para o 
sucesso geral da têxtil, erguendo Portugal a uma 
liderança europeia! Parabéns!  

por ana Paula CecíliaConferência “As plantações na floresta de amanhã”
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