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Como resultado da implementação de uma estratégia de aproximação
entre os seus membros e a comunidade do sector, o Cluster Têxtil
lançou o seu primeiro podcast. “Como conseguiu o Sector Têxtil e
Vestuário reagir de forma tão ágil e como vê o futuro que se avizinha?”

Foi com este mote que se deu o pontapé de saída desta nova série de
podcasts do Cluster Têxtil. São conversas por um fio com vários atores
da indústria Portuguesa para discutir os desafios para Portugal, e em
que medida o Têxtil pode ajudar a revelar novas e melhores
oportunidades. Subscreva o "Tecer o Futuro" na sua plataforma de
podcasts ou através do link: https://tecerofuturo.buzzsprout.com/

WEBINAR TECER O FUTURO: DESMATERIALIZANDO
Foi com um painel de excelência, reunido na manhã do dia 22 de julho,
que se confirmou: é urgente digitalizar o Setor Têxtil e do Vestuário!
O segundo webinar promovido pelo Cluster Têxtil, intitulado “Tecendo
o Futuro – Desmaterializando”, contou com as participações do
secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Correia da Neves, de
Luís Castro Henriques, presidente da AICEP, Manuel Gonçalves,
administrador do Grupo TMG, Manuel Serrão, diretor-geral da
Associação Selectiva Moda e de António Braz Costa, diretor-geral do
CITEVE.
VER WEBINAR

PRIMEIRO WEBINAR SmartX
Com moderação da diretora executiva do Cluster Têxtil Português, Ana
Ribeiro, decorreu no passado dia 15 de julho, o primeiro webinar da
comunidade SmartX – European Smart Textiles Accelerator com foco
nos EPI (Equipamentos de Proteção Individual), em particular nas
questões regulamentares e de avaliação da conformidade destes
produtos.
De seis em seis semanas, a Comunidade SmartX é convidada a participar
em palestras e debates, em ambiente webinar, com especialistas na
área dos têxteis inteligentes. Acompanhe estas e outras oportunidades
no link abaixo.
REGISTAR-SE

TEXBOOST DÁ FRUTOS
No âmbito do projeto
mobilizador TexBoost (PPS1- AN2 - Digitalização
e desmaterialização dos protótipos físicos no
processo de desenvolvimento de vestuário
técnico para desporto) foi produzido um fato
sensorizado para ciclistas, que permite conhecer
o rendimento de um atleta enquanto treina.
Em conjunto com o fato, foi desenvolvida uma aplicação móvel para
recolha de dados do ciclista, para que as empresas sejam capazes de,
virtualmente, otimizar o fitting e o conforto do vestuário.
SABER MAIS

“Há talento em Portugal nesse sentido
(realidade virtual), e talento que concorre
com os grandes.”
-Luís Castro Henriques, Presidente da AICEP

O Cluster Têxtil estará de férias entre 10 e 21 de agosto.
Regressaremos com mais novidades em setembro: novas oportunidades
para o setor alavancadas por dois projetos europeus
– Texglobal e Fascinate!
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