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DRESS YOUR
DREAMS

Consideramos a nossa empresa não como
um privilégio pessoal, mas como uma
responsabilidade, uma forma de transmitir
valores e habilidades às gerações futuras.

CEO

www.pafil.pt

QUEM
SOMOS
Somos uma empresa que acredita no valor da
experiência e privilegia a relação com o cliente.

Quem somos e o que defendemos está relacionado com a
nossa experiência na área têxtil, o nosso espírito inovador e
as pessoas com quem trabalhamos.
Juntos somos uma equipa que partilha o interesse pelos
pequenos detalhes e pela qualidade dos nossos produtos.
Com uma vasta gama de equipamentos técnicos, podemos
propor aos nossos clientes e parceiros produtos em
diferentes áreas, tais como outerwear, active wear, athleisure,
ski, tracking e moda.
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Somos uma equipa que partilha o interesse
pela Inovação e Paixão pelo detalhe.

VALORES
Com uma história com mais de 30 anos, acreditamos que o
que fazemos e como o fazemos influencia positivamente a
sociedade.
Somos guiados por princípios fundamentais como a
honestidade, a lealdade e o respeito, criando confiança com
os nossos parceiros e clientes. Continuaremos a ser um
lugar especial para trabalhar, onde a diversidade de pessoas
representa uma oportunidade de aprender e partilhar ideias.
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MISSÃO
Na Pafil, a sustentabilidade é determinante. Sabemos que
o futuro depende de tudo o que fazemos agora e nos anos
vindouros.
As necessidades atuais inspiram-nos a oferecer produtos
que combinam maior qualidade e menor impacto no planeta.
Continuaremos a explorar novos materiais e a integrar as
mais recentes técnicas e tecnologias nos nossos produtos.
Queremos ser sinónimo de Inovação, Qualidade e Confiança.
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SUSTENTABILIDADE

Acreditamos que o futuro só é possível através de uma gestão
sustentável. Por esse motivo oferecemos produtos baseados
numa absoluta responsabilidade social, ambiental e ética.
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AMBIENTE
A gestão de recursos é realizada de forma criteriosa e
eficiente sendo aplicada eficazmente a redução, reutilização e
reciclagem de todos os materiais.
Parte da nossa energia é obtida através de fontes renováveis.
Possuímos uma central solar fotovoltaica e um sistema de
iluminação eficiente totalmente com tecnologia LED.
Somos membros fundadores do Green Textiles Club.
Possuímos um bosque de 10 000m2 que contribui para um
maior equilíbrio ambiental.

- 13 -

www.pafil.pt

COMUNIDADE
Acreditamos que aquilo que fazemos deve ser usado para
melhorar a vida das pessoas.
Por esse motivo, ao longo de todos estes anos, estamos
envolvidos em projetos que apoiam escolas locais, bombeiros,
desporto e associações culturais.
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EQUIPA
A Pafil pretende ser, acima de tudo, uma família onde todos
se sintam motivados e orgulhosos pelo serviço que ajudam a
prestar.

Juntos comprometemo-nos a proporcionar um ambiente que
ajude a salvaguardar a segurança e a dignidade de todos os
colaboradores.

Valorizamos o papel que cada um desempenha, estimulamos
os interesses individuais de cada pessoa e valorizamos novas
ideias.

O nosso sucesso começa
com as nossas pessoas.
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DESIGN
A nossa equipa criativa desenvolve coleções
desde o conceito ao produto final. Estamos
orientados para uma área em que se exige
qualidade e alto desempenho no produto
têxtil. Concebemos produtos em que a
estética, a funcionalidade e a qualidade
encontram um equilíbrio.

COMERCIAL
Para nós, cuidar dos clientes é algo muito
importante. Por esse motivo, estamos
em constante contacto e a trabalhar para
garantir que os nossos clientes recebam a
ajuda e as respostas que precisam.

I&D
Na nossa visão, existem e sempre existirão
produtos totalmente novos que têm de ser
estudados, desenvolvidos e produzidos
com uma atitude inovadora. Participamos
em projetos que visam oferecer produtos e
experiências sustentáveis e diferenciadores.
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PRODUTOS
Alto desempenho é sinónimo de alta tecnologia, segurança,
dinamismo e conforto no vestuário, até nas condições mais
extremas. Por esse motivo, usamos materiais e técnicas
funcionais, confortáveis e de alta qualidade que garantem
liberdade de movimentos e proteção.
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Utilizamos as mais variadas tecnologias que vão desde a
fusão de materiais, colagem de tecidos, cortes e gravações a
laser, selagem de costuras e a sublimação.
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Rua Artur Fernandes da Costa nº411
4760-783 Louro V. N. Famalicão
Portugal
+351 252 961 560
geral@pafil.pt

