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O Cluster Têxtil Português, como sempre vos habituou, procura
(re)inventar-se a todos os níveis. Depois de um afastamento forçado,
voltamos ao contacto, diferente mas próximo. Vamos, juntos, “Tecer o
Futuro”, uma iniciativa que aproximará membros, parceiros e indústrias.

Começámos pelo princípio, com “O Cluster Têxtil na Linha da Frente”, o
primeiro de uma série de Webinars, onde alguns elementos com papel
ativo na resposta a esta crise pandémica mostraram um pouco da sua
(re)volução, a que poderá assistir aqui. O segundo Webinar é já no próximo
dia 22
de
julho!
Vai haver “Conversas por um Fio”, uma série de podcasts desafiantes
para outros setores e clusters com opiniões e visões para o futuro.
Fique ligado através de TecerOFuturo.org e das nossas redes sociais para
se manter a par de todas as iniciativas que temos preparadas para si.

Webinar “O Cluster Têxtil na Linha da Frente”
O Webinar “O Cluster Têxtil na Linha da Frente”, no passado dia 17 de
junho, teve a presença de personalidades do setor para debater a resposta
à pandemia e como vai ser o futuro no pós-crise.
VER HIGHLIGHTS

O projecto TEXBOOST na recta final
Iniciado a 1 de julho de 2017, o projeto mobilizador TEXBOOST – less
Commodities more Specialities encontra-se já na sua reta final de
execução.
Baseado em cinco áreas-chave de I&D (Digitalização e Desmaterialização,
Novos Materiais, Novas Estruturas, IE Textiles e Economia Circular),
o TEXBOOST desdobrou-se em 50 atividades nucleares elaboradas por 43
entidades (28 empresas e 15 Entidades não Empresariais do Sistema de I&I)
e culmina agora em 17 novos produtos e soluções desenvolvidos.
SABER MAIS

STVGoDigital: a transformação digital do sector
Já arrancou o novo Projeto Mobilizador do Sector Têxtil e Vestuário
nacional: STVgoDIGITAL –Digitalização da Cadeia de Valor do STV. Tratase de mais um projeto estruturante do Cluster Têxtil: Tecnologia e Moda,
que tem o objetivo de promover um conjunto de iniciativas de I&D, de
forte caráter coletivo e elevado efeito indutor e demonstrador, com o
envolvimento central de empresas da fileira e de setores complementares
que potenciem a transição para o novo paradigma da Indústria 4.0. O

projeto está alinhado com um dos pilares estratégicos do Cluster
Têxtil: Indústria 4.0 e Digitalização.
MANTER-SE INFORMADO

“Portugal tem capacidade, tem um cluster
completo e bem instalado, e temos tudo a
ganhar em que o futuro da globalização seja
mais contido”
-António Braz Costa

Já abriu a nova fase de candidaturas ao abrigo do Projeto SmartX, do
qual o Cluster Têxtil faz parte. As empresas poderão encontrar no link
abaixo mais informação sobre como podem aceder a
estas oportunidades que pretendem recompensar a inovação no setor
têxtil.
VER MAIS

