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Era o ano de 2006 e estávamos em Buenos Aires.

Três amigos juntaram-se para agarrar um sonho

Espalhar a boa onda, ideias inovadoras,

e estórias inspiradoras por este mundo fora.

Usando as alpargatas como uma tela em branco,

Foi o ponto de partida para inspirar aventuras,

E cultivar as coisas boas desta vida.

Entretanto muita coisa aconteceu. Crescemos.

Primeiro devagar, depois muito depressa.

Fomos a mais de 50 países e estamos em quase todos, 

Andámos de um lado para o outro, a explorar e diversificar.

Em 14 anos, calçámos milhares de pessoas, um pouco por todo o mundo.

Pequenos, miúdos, graúdos e até os mais sábios de todos.

Com cor, conforto, criatividade e dedicação,

Vimos o que é possível fazer quando se acredita.

Foram muitas as decisões e escolhas que nos trouxeram até aqui. 

Passo a passo, a PAEZ deu a volta ao mundo. 

Hoje estamos com os dois pés em Portugal. 

Estamos mais crescidos, mais maduros, queremos fazer melhor. 

Passo a passo, um dia de cada vez.



DESAFIO
A PAEZ  e a Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa lançam um 

desafio aberto  aos seus estudantes

para desenvolverem novos modelos

para a sua coleção de verão de 2023.

O concurso prevê o desenvolvimento de 

uma família de produto (3 modelos de 

alpargata) a ser desenvolvido por cada um dos 

participantes. 

Após um apuramento de 10 concorrentes pelo 

júri serão votados publicamente dois vencedores 

através do site paez.com.

As candidaturas decorrem entre 2 de Novembro 

e 13 de Dezembro de 2021 e os vendedores serão 

anunciados e contactados a 29 de Dezembro. 

Aos vencedores do concurso será atribuido um 

prémio no valor de 750€ e o benefício de 4% em 

Royalties sobre o número de pares vendidos*.

TIMELINE ESPECIFICIDADES 

DESIGN
1. Respeitar Colour Palette (abaixo indicada).

2. Formato da ilustração 20 cm X 20 cm. 

3. Tem de ser digital.

4. Uma vez que a ilustração tem como fim a concepção 

de uma alpargata, esta deve ser enquadrada nos 

contornos da silhueta em questão, de forma a que a

 orientação e escala sejam perceptiveis. 

cantaloupe
15-1239

Spicy orange
18-1445

Heather Rose
17-1608

Peony
15-1816

Sulphur Spring
15-1816

Fern Green
17-6153

Sodalite Blue
19-3953

Jacaranda
17-3930

Desert Sage
16-0110

Wonter Moss
18-0523

Avocado Oil
16-0640

York Yellow
16-0640

Moonstone
14-1026

Coconut Milk
11-0608

Ghost Gray
16-4703

Jet Black
19-0303

Windsurfer
15-4031

2021

2 Novembro

Lançamento do desafio 
à faculdade / Início dos
trabalhos.

13 de Dezembro

Data limite do envio dos trabalhos no Google 
Forms, até às 23:59.

*Qualquer questão ou dúvida terá de ser 
colocada a:
mafalda@paez.com 
c.pereira@belasartes.ulisboa.pt

2021

16 Dezembro

2021

Votação 10 melhores pelo Júri.

20 a 28 de Dezembro
Abertura do concurso online.

29 Dezembro

Anúncio dos vencedores (2).

2021 2021

3 a 14 Janeiro

2022

Provas finais / alterações 
necessárias em colaboração 
com equipa design PAEZ.

Fevereiro a Maio

Amostras / provas de qualidade / fitting.

2022

2022

Junho a Dezembro

Produção.

Fevereiro

Lançamento da coleção. 
Profiling do artista em canais de 
comunicação e pontos de venda.

2023

Swim Cap.
16-4526

* Consultar no regulamento.


