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nae: Welcome to the world of fashion with compassion
A nae
A nae é uma marca de calçado portuguesa que nasceu em 2008 e cujo nome deriva de um acrónimo (no
animal explotation).
Num país como Portugal onde o fabrico de calçado é uma atividade por excelência, e na falta de uma
alternativa à indústria do curtume e da pele, Paula e Alejandro - os sócios da marca - fizeram nascer um
conceito de calçado vegan e ecológico, querendo assim dar resposta a uma franja de mercado cada vez
mais significativa e que se preocupa com as questões da sustentabilidade ambiental e do consumo ético.

O conceito
A nae nasceu sob o pressuposto da não exploração animal e determinada em ser uma alternativa
na indústria do calçado apostando também no design, estilo e qualidade dos seus sapatos.
As suas coleções apresentam sapatos para homem e mulher.
Os materiais e processo de fabrico
Não recorrendo a produtos de origem animal e prejudiciais ao meio ambiente, todos os modelos
da nae são fabricados a partir de materiais como a cortiça, microfibras biodegradáveis, PET –
tecido de garrafas de plástico recicladas, folha de ananás, pneu reciclado ou borracha 100%
natural, estes últimos utilizados para fazer as solas dos sapatos oferecendo estabilidade e conforto
a quem os calça.
A esmagadora maioria dos materiais utilizados pela nae são adquiridos a fornecedores
portugueses e o processo de fabrico é inteiramente realizado em território nacional, em pequenas
fábricas localizadas no centro e norte do país.
Muitos destes processos são realizados de forma artesanal, exigindo um trabalho minucioso e
especializado. Alguns dos detalhes de costura e bordados nos sapatos nae são exclusivamente
realizados por costureiras.
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A presença nacional e internacional da nae
A nae está já em mais de 20 países espalhados pelo mundo. Marcando presença essencialmente
através de lojas online e multimarca, a nae conseguiu chegar a países como Austrália, Africa do
Sul, EUA, Áustria, Canadá, Alemanha, Itália, Espanha, Suécia e Reino Unido.
Em Portugal, para além da sua loja on-line, a nae marca já presença em lojas multimarca em vários
pontos do país tendo como objectivo próximo aumentar o seu número de pontos de venda.
Estão ainda a ser estudados o mercado asiático e a América Latina.

Sobre a nae
A nae é uma marca portuguesa de calçado com uma filosofia vegan e preocupada com
a sustentabilidade ambiental. Associando o design ao estilo e qualidade, a No Animal
Exploitation (nae) não utiliza qualquer produto de origem animal, propondo uma
alternativa justa, animal-friendly e respeitadora do meio ambiente.
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