
A VANTAGEM 

 O FUTURO DO 
VESTUÁRIO 
LABORAL 
ESTÁ AQUI 



 De negócio local para 
fabricante global 
 Charles Hughes, filho de um pequeno agricultor na costa 
Selvagem do Atlântico, estava determinado a ter o melhor 
vestuário e calçado quando fundou o seu negócio em 1904. 
Mais de 100 anos depois, os seus princípios fundamentais de 
design, qualidade, valor e serviço excepcionais continuam 
ainda hoje a ser aplicados 

 Propriedade familiar 
 Portwest é uma empresa familiar e continua a ser gerida pela 
3ª e 4ª geração da Família Hughes 

 M A I S  D E  1 0 0  A N O S  D E 
E X P E R I Ê N C I A  E M  C A D A 

C O S T U R A 

1904 
 Charles Hughes abre a sua 
primeira loja de calçado e 
tecidos na Ir landa 

2018 
 2 novas fábricas começam a 
produção em Bangladesh e 
Myanmar 

2017 
 Por twest entra no mercado 
australiano após a aquisição 
da Prime Mover Ltd 

2014  Novos centros de 
distr ibuição abrem nos 
Emirados Árabes Unidos e 
nos EUA 

2012 
 Aber tura da primeira fábrica 
da Por twest em Bangladesh 

2007 
 Abre o primeiro armazém 
europeu, na Polónia 

2003 
 Vendas expandem para o 
mercado europeu .

 Novo armazém de 10.000 m2 
no Reino Unido 

1980 
 Por twest entra no mercado 
do Reino Unido 

1984  
 A marca Por twest é 
registada como marca 
comercial 

1945 
 A primeira fábrica começa a 
produção na Ir landa 

2018 
 Por twest adquire a marca 
Huski Explorer 

1988 
 Começar a produção no 
Reino Unido 

2019 
 Por twest expande o armazém 
da Polónia para 14.000 m2 - 6 
armazéns globais 

2020 
 Nova fábrica na Etiópia 
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 SOBRE 

 Com mais de 115 anos de experiência e uma herança de 
qualidade, valor e serviço, a Portwest está firmemente 
estabelecida como líder mundial em design e fabricação de 
roupas de trabalho e EPIs elegantes, confortáveis   e de alta 
qualidade que atendem a vários padrões internaciona i s 
reconhecidos. 

 Portwest ouve atentamente os seus clientes e aprimoramos continuamente 
nossa gama projectando novos materiais e desenvolvendo funções em nossos 
produtos. 

Nossa extensa e exclusiva colecção de roupas de trabalho, calçados de 
segurança, luvas de trabalho e EPI protegem pessoas em todo o mundo em 
diversas indústrias, como petróleo e gás, soldagem, mineração, agricultura, 
transporte, química, construção, armazenagem, fabricação, entre outras. 
Somos especialistas em protecção contra riscos, incluindo chama, arco 
eléctrico, químico, metal fundido, calor, frio, visibilidade, chuva e ESD. Com 
distribuição global de bases no Reino Unido, Irlanda, Polónia, Emirados Árabes 
Unidos, Austrália e EUA, instalações de fabricação em Bangladesh, Myanmar, 
China e Etiópia, a equipa de suporte ao cliente em muitos países, a Portwest 
está em uma posição privilegiada para oferecer as melhorias de qualidade e 
redução de custos em todas as fases de produção e distribuição que nossos 
clientes esperam. Nossa grande equipa de projectistas de produtos de classe 
mundial é especializada em roupas de trabalho resistentes a chamas, roupas 
de trabalho de alta visibilidade, calçados de protecção, protecção para as mãos 
e EPI. 

Nos esforçamos para desenvolver novos produtos que atendam às necessidades 
de mudança dos trabalhadores em todas as indústrias em todo o mundo. Só 
vendemos para revendedores e distribuidores. Nosso objectivo é ser sua única 
fonte de segurança, sustentada pela promessa de produtos Portwest de melhor 
qualidade, serviço e valor 

  6 armazéns 
globais  
 6 escritórios 
regionais de 
vendas 

 Instalações de 
Produção da 
Por twest 
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 ONE STOP SHOP PARA 
SEGURANÇA 

 A Portwest tem a solução 
para todas as 
necessidades de 
segurança 
 O catálogo Portwest apresenta mais de 1350 modelos inovadores que 
incluem; vestuário resistente ao fogo, vestuário de alta visibilidade, 
vestuário de trabalho, luvas, calçado, EPI, vestuário de protecção contra 
riscos, roupa de chuva e fato de cozinha. 

 VANTAGEM 

�  Sua única fonte de segurança - não há 
necessidade de vários fornecedores 

�  Mais de 1350 modelos em mais de 23 
gamas Serviço de Design 
Personalizado 

240+  MODELOS DE ALTA VISIBILIDADE 

120+  MODELOS RESISTENTES 
A CHAMAS 

175+  MODELOS PROTECÇÃO DE MÃO 

140+  VESTUÁRIO LABORAL   MODELOS 

105+  GAMA DE VESTUÁRIO IMPERMEÁVEL 

170+  EPI   MODELOS 

140+  CALÇADO   MODELOS 



THE COMPLETE PORTWEST  

HIGH VISIBILITYRANGE        

 EN ISO 20471 www.portwest.com

170
STYLES

OVER

THE COMPLETE PORTWEST 

HIGH VISIBILITYRANGE        

EN ISO 20471 www.portwest.com

170
STYLES

OVER
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 Portwest não compete 
com os clientes 

 SÓ VENDE PARA 
REVENDEDORES 

 A Portwest só vende a distribuidores locais de segurança, 
industriais e revendedores nacionais. Nossos clientes 
sabem que nunca terão que competir directamente com 
a Portwest em seu próprio mercado. 

 VANTAGEM 

 Portwest Fornece: 
�  Projectos de ponta e inovação 
�  Apoio de marketing 
�  Suporte Ecommerce 



DX474
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 DESIGN E 
DESENVOLVIMENTO 

 35 designers e gerentes 
de produto premiados 
lideram o design e a 
inovação de ponta 
 Recebendo feedback dos clientes e combinando a pesquisa da equipa 
de desenvolvimento da Portwest é o primeiro passo na criação de um 
novo produto Portwest. A Portwest ouve as necessidades de seus 
clientes e desenvolve materiais com o desempenho técnico necessário 
para atender às demandas do sector e cumprir padrões internacionais 
de segurança. 

 Novas colecções: 

 VANTAGEM 

�  Projectos de ponta e inovação 
�  Conhecimento profundo da indústria 
�  100 Novos produtos lançados anualmente 



PB10

 Seja por meio de novos produtos ou serviços 
aprimorados, a Portwest está sempre a inovar. O mais 
recente catálogo da Portwest introduziu mais de 200 
novos produtos. Com projectos de última geração em 
todos os segmentos, nossos clientes podem ter certeza 
de que a Portwest lhes dará as últimas tendências e 
tecnologias de ponta. 

 Mantenha-se actualizado 
com as últimas 
tendências e tecnologias 

 SEMPRE 
INOVANDO 

�  Tecnologia inovadora Wearable 
Technology Design premiado 

�  Novos acabamentos e 
revestimentos de tecido 

 VANTAGEM 

 O PRIMEIRO DE SEU TIPO EM SEGURANÇA 

 I N T E L L I G E N T  W O R K W E A R ™ 

 DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE 
TRABALHADOR SOLITÁRIO 

 LOCALIZADOR GPS V1 
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 ESTADO DA ARTE 
DE FABRICAÇÃO 

 A Portwest controla todas 
as etapas do processo de 
produção 
 A Portwest controla directamente o processo de produção em todas as 
etapas. Os tecidos são desenvolvidos exclusivamente e todos os 
componentes são seleccionados cuidadosamente e rigorosamente 
testados. Utilizando sistemas de produção de alta tecnologia, a Portwest 
oferece qualidade constante e prazos de entrega impressionantes. 

�  Qualidade Garantida e Segurança 
� CSR / Produção Ética 
� Fabricação Vertical 

 VANTAGEM 

 A Portwest projecta, fabrica, armazena e envia os produtos 
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 WRAP 
 As instalações de produção da 
Portwest são certificadas pelo 
padrão ouro WRAP. O WRAP é o 
maior programa independente de 
conformidade do mundo para 
produção responsável no sector 
de produtos costurados 

 PRODUÇÃO 
ÉTICA 

 Bem estar dos funcionários 
da Portwest 
 Portwest investe na monitorização independente para garantir boas 
práticas. Ao optar trabalhar com a Portwest, é garantido que todos os 
produtos estão a ser produzidos em uma fábrica que promove uma 
fabricação segura, fiel, humana e ética. Todas as instalações de 
produção são continuamente monitorizadas, avaliadas com qualidade 
e auditadas como parte de nosso compromisso com práticas de 
trabalho éticas e responsáveis. 

�  4 x fábricas próprias 
�  2 x Bangladesh, 
� 1 x Myanmar, 
� 1 x Etiópia ( 2020 ) 
� Mais de 3200 pessoas empregues. 

 VANTAGEM 



2019 -202019 -202019 -20

MEMBER
2019-20 MEMBER

2019-2010

 A Portwest pode garantir 
aos clientes que eles estão 
em conformidade com os 
padrões associados a seus 
produtos 
 Um certificado de uma casa de testes garante que a peça ou 
tecido enviado para a casa de testes tenha atingido um 
padrão. Não é uma garantia de que a produção a granel 
atenda ao padrão. Os especialistas de qualidade da Portwest 
verificam cada rolo de tecido e cada lote de componentes 
usados   em nossos produtos técnicos. Os clientes podem ter 
certeza d e que os produtos Portwest estão sempre em 
conformidade 

 TESTE E CONFORMIDADE 
INDEPENDENTES 

231+  PRODUTOS DE ALTA 
VISIBILIDADE 
 CERTIFICADO CE 

155+  PRODUTOS DE 
PROTECÇÃO PAR A AS MÃOS 
 CERTIFICADO CE 

119+  PRODUTOS RESISTENTES 
A CHAMAS 
 CERTIFICADO CE 

144+  PRODUTOS DE EPI 
 CERTIFICADO CE 

121+  PRODUTOS DE CALÇADO  
 CERTIFICADO CE 

 MUITOS MAIS PRODUTOS 
CERTIFICADOS PAR A OS 
PADRÕES DOS EUA E DA 
AUSTR ÁLIA  Membro de: 

 VANTAGEM 
 872 produtos certificados CE 
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 A Portwest cria produtos 
personalizados para milhares de 
clientes em todo o mundo a cada ano. 

 TRABALHO PERSONALIZADO 
PARA ATENDER A TODAS AS 
NECESSIDADES 

 A equipa de design técnico trabalha em estreita colaboração com os clientes 
para projectar produtos individuais ou gamas completas. Trabalham com 
órgãos notificados independentes que permitem a certificação de todos os 
padrões internacionais. Portwest tem diferentes opções de serviço e 
personalização para escolher. 

 VANTAGEM 

�  Gerente de Projectos Dedicado 
�  Entrega rápida 
�  Equipa Especialista de Design 
�  Acordos de armazenamento de stocks 

 Opções personalizadas 

 Personalizado: 
 Projectos padrão, marca 
personalizada 

 Mudanças Personalizadas: 
 Projectos padrão, mudanças 
personalizadas 

 Feito sob encomenda: 
 Projectos totalmente 
personalizados 

 Custom Special é um serviço totalmente 
personalizado que usa tecidos 
personalizados e cores feitas sob 
encomenda. 

 Custom Express é um serviço rápido e 
eficiente que usa tecidos e cores de 
stock para garantir tempos de 
produção líderes no sector. 



��
��
�

��
�

�

�

�

�

�

�

�

��

�� �

�
�

�

�

� �

�

�

�
�

�

�

�
�

��
�

�

�

�

�
��
�
�

�

12

 A Portwest tem mais de 
170 vendedores com base 
em mais de 50 países 
 A Portwest tem mais de 170 gerentes de vendas com base em mais de 50 
países, totalmente apoiados por sua equipa de televendas em seis locais 
globais. Os clientes podem confiar nas equipas dedicadas de vendas 
locais da Portwest para oferecer um serviço personalizado um a um. 

 EQUIPA DE VENDAS GLOBAL 
PROFISSIONAL 

 Fornecimento do ASM da 
Portwest 

�  Treinamento e 
Assessoria Técnica de 
Produtos 

�  Novas demonstrações 
de produtos 

�  Suporte Técnico ao 
Utilizador Final 

�  Suporte de 
Merchandising 

�  Conhecimento do 
mercado local e 
internacional 

 VANTAGEM 

 170 pessoas 
de vendas 
com base em 
mais de 50 
países 



24/7/365
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 PORTAL WEB DO 
CLIENTE 

 Serviço rápido e confiável 
a qualquer hora, em 
qualquer lugar. 
 O site B2B protegido por senha da Portwest permite que os clientes 
verifiquem stocks, façam pedidos, monitorizem suas contas e recebam 
confirmações de pedidos em poucos minutos. 

�  Verifique o stock com inventário em 
tempo real 

�  Encomenda mais rápida - contorne o 
escritório de vendas 

�  Gerente da sua conta on-line 

�  Faça o download do material de 
marketing 

 VANTAGEM 
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 A Portwest está 
empenhada em oferecer 
aos clientes o que eles 
querem, quando querem 
e onde querem 
 A Portwest tem seis armazéns totalmente abastecidos em 
todo o mundo, Reino Unido, Irlanda, Polônia, EUA, Austrália e 
Emirados Árabes Unidos 

 ARMAZENAGEM 
GLOBAL 

�  96% taxa de preenchimento de linha 
�  Despacho no mesmo dia 
�  6 armazéns totalmente abastecidos 

globalmente 

 VANTAGEM 

 ARMAZÉM NOVO 
DA POLÓNIA 
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 Do armazém da 
Portwest directamente 
para o cliente final 
 Economize tempo e custos enviando pedidos directamente ao seu 
cliente a partir do nosso armazém, usando sua folha de embalagem 
sem custo adicional. Este serviço economiza custos de envio, 
armazenamento e administrativos. Basta colocar seus pedidos de 
envio directo via www.portwest.com 

 DROP SHIPPING 

�  Economize custos de envio, 
armazenagem e administrativos 

�  Entrega mais rápida ao seu cliente 
�  Folha de Embalagem do Cliente 
�  Sem custo extra 

 ARMAZÉM DO CLIENTE 

PORT WEST

 CONSUMIDOR 
FINAL 

 ENVIO REGULAR 

 �  Rápido 
 �  Simples 

 �  Economize nos 
custos 

 DROP SHIPPING 

PORT WEST

 CONSUMIDOR FINAL 

 VANTAGEM 
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 680+ PAGINAS CATÁLOGO 
DA INDÚSTRIA 

 Portwest tem um catálogo 
de mais de 680 páginas 
com mais de 1350 
produtos com 23 gamas 
 Disponível em 28 idiomas, o catálogo Portwest é uma valiosa 
ajuda de vendas tanto para clientes como para compradores. 

 Serviço de Impressão Sobre 
Catálogo 
 A Portwest oferece um serviço de impressão que permite você 
substitua a capa do catálogo por sua própria capa personalizada 
da empresa com seu logótipo e marca. 

 Opções de impressão sobreposta: 
•  Capas de catálogo da marca Portwest 
•  Modelos pré-concebidos adequados para uso com seu 

próprio logótipo e etiquetas 
•  Opções de capa genérica / sem marca 
•  Os clientes podem enviar sua própria peça sob medida 

�  Capa do catálogo personalizado 
�  Mais de 50% do custo é 

subsidiado pela Portwest 
�  Catálogo profissional traduzido 

em idiomas locais 
�  Sem complicações - entrega 

directamente aos clientes 

 VANTAGEM 
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 SUSTENTABILIDADE E 
PLANO AMBIENTAL 

 A Portwest contribui 
activamente para um 
ambiente mais limpo 
 A Portwest leva muito a sério seu compromisso e responsabilidade 
com o meio ambiente e por isso que tem um plano em constante 
evolução que proporcionará melhorias contínuas e eficiências que 
ajudarão a reduzir nossa marca de carbono e o impacto ambiental. 
A Portwest defende uma política sustentável de redução, 
reutilização e reciclagem. 

 POLIÉSTER RECICLADO 
 Sempre que possível, a Portwest usa poliéster 

reciclado em muitas peças de vestuário. O poliéster 

reciclado é feito por derretimento de garrafas PET e 

fiação em fibras. Este processo requer 35% menos 

energia. A Portwest faz tudo isso sem comprometer 

a qualidade do tecido. 

  
•  Diminuição da dependência do petróleo como 

matéria-prima 
•  Redução da contaminação do ar, da água e do 

solo 
•  Redução de resíduos e aterro 

 MEIO AMBIENTE 
•  Expansão de fl orestas dirigida no parque de 300ha da 

Portwest com o objectivo de neutralidade de carbono 

•  Certifi cação ISO14001 no armazém do Reino Unido 

•  Participação anual na Hora do Planeta da WWF 

•   

 RECICLAR 
•  80% de todas as caixas de embalagem e embalagens são 

recicláveis 

•  Os catálogos da Portwest são impressos em papel 
certifi cado pelo FSC de fl orestas trabalhadas sustentáveis. 

 FABRICO E TRANSPORTE 
•  As fábricas da Portwest são acreditadas pela WRAP - 

(Produção Acreditada Mundialmente Responsável) 

•  O transporte marítimo de mercadorias é o meio de transporte 
preferido 

 PRODUTOS 
•  A gama Portwest inclui muitas peças de vestuário feitas com 

poliéster reciclado 

•  Trabalhando para aumentar o uso de algodão orgânico 

•  Tecidos e materiais provenientes de parceiros compatíveis 
com o REACH 

 VANTAGEM 

 PARA FAZER UM 
CASACO SÃO 

PRECISAS 
CERCA DE 

20 
GARRAFAS 
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 EMPRESA 
PREMIADA 

 PRÉMIO EXPORTADOR DO ANO E 
VENCEDOR GERAL DO PRÉMIO 
EXPORTADOR DO ANO DE 2018. 
PRÉMIO EXPORT INDUSTRY 

 PRÉMIO IRL ANDÊS DE ELEVAÇÃO DE 
NEGÓCIOS E FINANÇAS 2018 

 MELHORES 1000 EMPRESAS PARA 
INSPIRAR A EUROPA LONDON STOCK 
EXCHANGE GROUP 2018 

 EY EMPREENDEDORA DO ANO 
INTERNACIONAL E GLOBAL WINNER 
2017 
 RECONHECENDO OS DIRECTORES DA PORT WEST 
COMO EMPREENDEDORES DE ALTO 
CRESCIMENTO 

 DELOITTE MELHOR EMPRESA GERENCIADA 
- 2016, 2017, 2018 E 2019 
 PORT WEST RECONHECIDA POR OPERAR NOS MAIS ALTOS 
NÍVEIS DE NEGÓCIOS 

 PRÉMIOS DE ROUPA PROFISSIONAL 2017 
•  MELHOR PRÉMIO DE INOVAÇÃO EM TECIDOS E FIBRAS 

ALTAMENTE RECOMENDADO 2017 
•  PRÉMIO MELHOR CATÁLOGO 
•  ALTAMENTE ELOGIADO 2017 

 PRÉMIOS DE SEGURANÇA DA BSIF 
•  PRÉMIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ELOGIOU A 

INOVAÇÃO DO PRODUTO 2017 WINNER 2016, 
ATENDIMENTO AO CLIENTE WINNER 2016 

 MARCA IBEC KEEPWELL  2019
 PROGRAMA DE BEM-ESTAR DO LOCAL DE TRABALHO 
RECONHECIDO NA PORT WEST 
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CONTACTOS 
GLOBAIS

ESCRITÓRIO DE VENDAS FRANÇA
Tel:  +33 967 39 82 88
Email: info@portwest.fr

ESCRITÓRIO DE VENDAS ALEMANHA
Tel:  +49 211 240 9049
Email: info@portwest.de

ESCRITÓRIO DE VENDAS GRÉCIA
Tel:  +30 2111 989 342
Email: info@portwest.gr

ESCRITÓRIO DE VENDAS ESPANHA
Tel:  +34 911 988 430
email: pedidos@portwest.es

ESCRITÓRIO DE VENDAS PORTUGAL
Tel:  +351 308 813 627
Email: encomendas@portwest.pt

PARA TODOS OS OUTROS PAÍSES, CONTACTE:
Tel:  +44 (0) 1709 894 575   
Email: info@portwest.com

ESCRITÓRIOS DE VENDAS E 
ARMAZÉM ESCRITÓRIOS DA 
SEDE IRELAND:
Portwest UC
Westport Business & 
Technology Park
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
F28 FY88, Ireland

ESCRITÓRIO DE VENDAS E 
ARMAZÉM DO REINO UNIDO:
Portwest Clothing Ltd
Fields End Business Park
Thurnscoe
South Yorkshire
S63 0JF, England

ESCRITÓRIO DE VENDAS E 
ARMAZÉM DA POLÓNIA:
Portwest Polska Sp. Z o.o. 
Alliance Silesia Logistics 
Center 
Hala nr 7
ul. Wiejska 49,
41-250 Czeladź
Poland

ESCRITÓRIO DE VENDAS E 
ARMAZÉM DO MÉDIO ORIENTE: 
Portwest Middle East FZE
T5- 113 & 114
Sharjah Airport International 
Free Zone
P.O.Box 122014
Sharjah
United Arab Emirates

Tel: +353 (0) 98 26411
Email: info@portwest.com

Tel: +44 (0) 1709 894 575
Email: info@portwest.com

Tel: +48 32 353 0053
Email: biuro@portwest.pl

Tel: +971 6 5527765
Email: orders@portwest.ae

ESCRITÓRIO DE VENDAS E 
ARMAZÉM DA AUSTRÁLIA E 
NOVA ZELÂNDIA:
Portwest Pacific Pty Ltd.
48-54 Burns Road
Altona
VIC 3018
Australia

EUA - ESCRITÓRIO DE 
VENDAS E ARMAZÉM: 
Portwest LLC
1272 Omega Parkway 
Shepherdsville 
Kentucky
40165
USA

Grátis: +1 844 992 0111
Tel: +1 502 921 0111
Fax: +1 502 921 0555
Email: info@portwest.us

AU Tel: +61 1300 088 966
NZ Tel: +64 0800 880 208
Email:  
sales@portwest.com.au



� twitter.com/portwest      � linkedin.com/company/portwest       � facebook.com/portwest        � youtube.com/user/PortwestTV

 

 6 ARMAZÉNS GLOBAIS 
•  REINO UNIDO  •  IRLANDA  •  POLÓNIA  •  EUA 

•  AUSTRÁLIA  •  EAU 

 A COMPANHIA DE 
VESTUÁRIO LABORAL DE 

MAIS RÁPIDO CRESCIMENTO 
NO MUNDO 

  6 armazéns 
globais  
 6 escritórios 
regionais de 
vendas 

 Instalações de 
Produção da 
Por twest 
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