
2

Com cinco anos de atividade, a LTDYE é uma empresa 
vocacionada para diversos serviços especializados em 
tinturaria, lavandaria e acabamentos em peças de 
vestuário e têxteis-lar. Criada numa altura de 
conjuntura económica desfavorável no nosso país, a 
empresa da Trofa conseguiu ultrapassar esse período 
económico conturbado e tomar uma rota de 
crescimento. Nos últimos anos, a empresa 
praticamente quintuplicou o seu volume de negócios e 
triplicou o número de colaboradores para cerca de 60 
pessoas. Filipe Ribeiro, administrador da LTDYE atribui 
o crescimento da empresa aos “vários investimentos 

em novas máquinas e contratação de pessoas”. 
A empresa sofreu várias alterações, seja com o 
investimento em recursos humanos e equipamentos 
modernos e focalizados para aumentar a sua atividade, 
bem como no aumento e remodelação das suas 
instalações. Por exemplo, numa ótica de 
responsabilidade ambiental, a LTDYE possui uma 
caldeira alimentada a pellets que fornece toda a 
energia necessária ao trabalho da empresa. Neste 
investimento singular, a LTDYE conseguiu não só baixar 
os seus custos operacionais, como ainda o custo dos 
seus serviços para os clientes, tornando-se, desta 
forma, mais competitiva no mercado.
A empresa da Trofa desenvolve a sua atividade industrial 
ligada ao setor têxtil através do fornecimento de vários 
serviços de lavandaria, tinturaria e acabamentos. Em 
cada uma das suas três áreas, a LTDYE tem à disposição 
dos clientes, consoante as suas necessidades, diversos 
serviços específicos, entre tingimentos, lavagens e 
acabamentos a jatos ou a químicos, que vão dar uma 
nova forma e aspeto às peças. Apesar de a LTDYE estar 
vocacionada para trabalhar com qualquer tipo de 
produto, desde peças de vestuário a têxteis-lar, é no 
setor dos têxteis-lar que a empresa desenvolve cerca de 
70% da sua atividade, sendo que, por dia, têm 
capacidade para tingir cerca de oito mil quilos de peças.
A maioria dos clientes da empresa trofense situa-se na 
zona do Vale do Ave. No entanto, cerca de 90% das 
peças que passam pela LTDYE são exportadas 
diretamente pelos seus clientes. Com os 
investimentos feitos no passado, a LDTYE assume-se 
como uma empresa competitiva no presente, 
regendo-se por elevados padrões de qualidade nos 
seus serviços, sendo também nesse fator que se 
baseará o seu crescimento e afirmação no mercado 
para o futuro. 

Criada em 2010, a LTDYE é uma empresa 
ligada ao setor têxtil, focando a sua 

atividade em serviços especializados de 
lavandaria, tinturaria e acabamentos em 
peças de vestuário e têxteis-lar. Fundada 

num período de crise económica, a 
empresa da Trofa conseguiu ultrapassar 
as adversidades e nos últimos anos tem 
registado um crescimento exponencial 

na sua atividade. Apostada em 
desenvolver um trabalho de qualidade, a 

LTDYE tem vindo a investir em novos 
equipamentos e na modernização das 

suas instalações. Atualmente, quase 90% 
das peças que passa pela empresa 

trofense são exportadas indiretamente 
pelos seus clientes.

Aposta no crescimento 
e qualidade dos serviços
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