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CLUSTER TÊXTIL ASSINOU PACTO PARA A COMPETITIVIDADE E
INTERNACIONALIZAÇÃO

O Cluster Têxtil: Tecnologia e Moda assinou, na manhã de 11 de setembro, com o
Governo, o Pacto Setorial para a Competitividade e Internacionalização, que, no âmbito
do Programa Interface, pretende “constituir a formalização do alinhamento nas áreas
estratégicas – a concretizar nos próximos anos”.
LER MAIS

TEX4IM MATCHMAKING EVENT ESTOCOLMO 13 NOVEMBRO 2019
Tex4IM, a parceria europeia de longo prazo
para a modernização industrial do sector têxtil e
do vestuário, em cooperação com a rede
europeia de empresas (EEN), reúne-se em
Estocolmo nos dias 13 e 14 de novembro os
principais clusters têxteis europeus com o
objetivo de criar sinergias e oportunidades de
cooperação, bem como reforçar as
capacidades de inovação, os modelos de
negócio, o conhecimento e outros fatores
competitivos fundamentais para o reforço da
competitividade do sector têxtil-vestuário
europeu. + INFO

O MODTISSIMO ESTÁ DE REGRESSO E
VOCÊ ESTÁ CONVIDADO/A!
Dias 2 e 3 de outubro, o MODTISSIMO
regressa à Alfândega do Porto. Visite o
iTechStyle Showcase® - Textile Innovation and
Business Platform e o iTechStyle Green Circle Sustainability Showcase.
+ INFO

28, 29 E 30 DE ABRIL - SAVE THE DATE
ITECHSTYLE SUMMIT 2020
Depois de três edições de sucesso absoluto, a
Conferência Internacional do Têxtil e Vestuário,
iTechStyle Summit, regressa ao Terminal de
Cruzeiros do Porto de Leixões, nos dias 28, 29
e 30 de abril de 2020.
Mantém-se o objetivo de se consolidar como
uma importante plataforma sobre o
conhecimento científico e tecnológico atual
envolvendo os players inovadores da indústria,
universidades e centro tecnológicos.
+ INFO

TEX4IM: CANDIDATURAS ABERTAS
Até dia 14 de outubro estão abertas as candidaturas a para apresentação
de ideias de projeto. Procuram-se ideias que estejam em consonância com
as prioridades temáticas TEX4IM.
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