A SOURCETEXTILE surge no ano
2006 com o compromisso de
contribuir para a transformação
de uma das indústrias mais
poluentes do mundo.
Fazendo deste desafio a nossa
estratégia, hoje contamos com
mais de 300 colaboradores
a trabalhar juntos por um mundo
melhor.
Defendemos o FROM PORTUGAL
e oferecemos ao mercado
internacional, criação,
desenvolvimento e produção
de peças de vestuário em malha
circular que conseguiram com
que a nossa comunidade
de clientes reconsiderasse
a relação preço-qualidade.
Cofinanciado por:

O trabalho justo e as melhores
condições, aliado às boas práticas
que nos caraterizam, fizeram
de nós uma empresa de
referência no setor à procura
de soluções para deixar entrar
UM FUTURO MENOS NEGRO
E MAIS VERDE.
Trabalhamos assentes em
energias renováveis,
privilegiamos o uso de matérias-primas orgânicas/recicladas
e favorecemos os processos
livres de químicos, num sistema
de trabalho completamente
vertical adaptado aos requisitos
e necessidades de cada
projeto/marca.

COMERCIAL
Acompanhamento personalizado
e comunicação transparente.

DESIGN
Estilistas, designer gráfico e designers
de moda a lançar constantemente
propostas personalizadas.

GESTÃO
CEO, Financeiro, Contabilidade
e RR.HH trabalham diariamente
para delinear o nosso futuro.

FIO SUSTENTÁVEL
Fiado com adição
de fibra virgem para
garantir a qualidade final.

CONFEÇÃO
Incluindo maquinaria para
técnica de costuras termo-coladas.
COMPRAS
Sempre atrás das melhores
opções/soluções do mercado.
MARKETING
Promove a nossa
imagem externamente
e motiva a própria equipa.

OUR
STRUCTURE
& WORK FLOW

PLANEAMENTO
A chave para tudo
correr bem
do início ao fim.

PRODUÇÃO
Altamente eficiente
e competitiva devido
à otimização continua
dos processos.

DESFIBRADO
Processo mecânico feito
pela nossa empresa
de reciclagem
parceira.

QAS
Garante a conservação das
nossas certificações
e motiva-nos a melhorar
para atingir novos objetivos.

MALHA RECICLADA
Cuidadosamente tricotada
e enviada novamente para
o processo produtivo.

CORTE
Integramente automatizado
desde os protótipos até
as grandes quantidades.

AMBIENTES
Cada estação surpreende
aos nossos visitantes
com novas decorações
e diferentes sensações.

MODELAGEM
Últimos softwares 3D
para uma rápida resposta
e diminuição de recursos.

ARMAZÉM
O know-how de anos
de experiência aliado
às ultimas tecnologias.

ACABAMENTOS
Qualquer tipo de
decoração, lavagens
sustentáveis, tingimentos
naturais… antes do engomado.

LOGÍSTICA
A melhor rede
de parceiros garante
entregas a tempos e nas
melhores condições.

NOVAS PEÇAS
Com certificado GRS
(se assim requerido)
para uma coleção
cápsula sustentável.
EMBALAMENTO
Preferencia os embrulhos
de papel reciclado e os sacos
biodegradáveis.

DESPERDÍCIO PRODUTIVO
Principalmente do processo
de corte e de possíveis
peças com defeito.

QUALIDADE
Qualquer tipo de decoração,
lavagens sustentáveis, tingimentos
naturais… antes do engomado.

RECICLAGEM
Existe uma percentagem
de perdas dependendo
da matéria-prima e do
seu comportamento.

DESPERDICIO POST-CONSUMO /
PEÇAS VELHAS
Anteriormente produzidas por
Sourcetextile e devolvidas pelo
cliente desde as lojas.

