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O próximo Webinar da serie Tecer o Futuro do Cluster Têxtil realiza-se
no próximo dia 18 de novembro, às 9h30. DES(A)FIANDO O FUTURO, é
o mote para durante 90 minutos, o renovado Grupo de Alto Nível
partilhar a visão e estratégia do Cluster para os próximos anos assim
como
o
seu
papel
no
apoio
ao
setor.
Já pode fazer aqui a sua inscrição. Dia 18 contamos consigo!

A sessão contará com a participação dos seguintes oradores:






Clementina Freitas, Diretora Geral Executiva LATINO
Isabel Furtado, Vice-presidente ATP
Braz Costa, Director Geral CITEVE
João Brandão, Director Executivo ERT
Manuel Gonçalves, Administrador TMG




Miguel Pedrosa Rodrigues, Administrador PEDROSA
RODRIGUES
Paulo Melo, Presidente Conselho Administração SOMELOS

&

A moderação da sessão ficará a cargo de Teresa Presas, da Magellan.

PENSE INDÚSTRIA
O projeto Pense Indústria está de volta agora em versão 4.0. e com
o objetivo principal de atração de jovens para a indústria.
Com atividades dinâmicas, o projeto atua ao nível da sensibilização,
atração e capacitação dos jovens do 3º ciclo do ensino básico e ensino
secundário, para as áreas de saber e profissionais no âmbito de IoT,
tecnologias, digitalização, inovação, empreendedorismo, design e
criatividade, descarbonização e transição energética, economia
circular e sustentabilidade. Durante 3 anos, pretende-se
demonstrar oportunidades de desenvolvimento profissional
aliciantes e proporcionar acesso a experiências motivadoras.
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CLAMTEX EM MESA REDONDA
CLAMTEX EM MESA REDONDA
A European Cluster Strategic Partnership for Excellence CLAMTEX Cluster management towards excellence in Advanced Manufacturing and
Textile Industry, reuniu com os representantes das autoridades Regionais das
cinco regiões envolvidas no projeto – Centro e Norte (PT), Catalunha
e Valência (ES) e Pays de la Loire (FR) –, assim como os gestores dos clusters
da parceria – AEI TÈXTILS (ES), ATEVAL (ES), Cluster Têxtil/CITEVE
(PT), EMC2 (FR) e PRODUTECH (PT) –, num debate focado na importância
dos clusters na definição e implementação das estratégias de Especialização
Inteligente regionais.
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TEXBOOST CONTINUA A DAR FRUTOS
São vários os desportistas que praticam a sua atividade em ambientes
escuros ou em condições de muito reduzida visibilidade face ao tipo de
vestuário responsivo à luz que utilizam, tornando assim vulneráveis a
diferentes perigos.
No âmbito da atividade da ára de I&D+I dedicada aos Novos
Materiais Responsivos à Luz, promovida dentro do projeto
mobilizador TexBoost, foram desenvolvidas soluções mais responsivas
à luz para vestuário de desportos outdoor praticados em períodos do dia
com pouca visibilidade.
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"Em Portugal temos capacidade para fazer
algo que os outros não fazem."
- Ricardo Silva, CEO da TINTEX

O Cluster Têxtil: Tecnologia e Moda foi reconhecido, a nível europeu,
com BRONZE Label de acordo com o sistema Europeu de
reconhecimento de Clusters gerido pela ESCA - European Secretariat for
Cluster Analysis.
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