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REGIOTEX Pilot Action 

 

 

REGIOTEX Pilot Action reúne 16 regiões europeias com o objetivo comum 

de cooperação inter-regional em torno da Economia Circular. 

 

Na sequência de um convite lançado pela Comissão Europeia, 

a parceria REGIOTEX apresentou uma candidatura no domínio 

da Economia Circular endereçando a área da Saúde. 

 

Esta ação Piloto, liderada pelo NORTE de Portugal (Cluster 

Têxtil/CITEVE), apoiará a Comissão Europeia (CE) na definição e 

desenvolvimento de um Plano de investimento colaborativo inter-

regional focado em dois eixos: 

Uma Europa mais sustentável e circular: Pilotos (Inter) Regionais para a 

reciclagem de resíduos têxteis (em particular provenientes de dispositivos 

médicos e vestuário de proteção para a área da saúde); 

Uma Europa mais resiliente: Reforço da cadeia de abastecimento 

Europeia de produtos têxteis para o sector da saúde (e outras necessidades 

estratégicas). 

 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/smart-regional-investments-in-textile-innovation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_8


 

Pretende-se com esta ação estimular a cooperação inter-regional e 

potenciar candidaturas a instrumentos de promoção da inovação inter-

regional. 
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Towards Green Transition’ Facility 

 

O Cluster Têxtil – Tecnologia e Moda (Cluster Têxtil) integra o consórcio 

da iniciativa ‘Towards Green Transition’ Facility promovida 

pelo European Cluster Collaboration Platform (ECCP). 

  

Esta iniciativa, que envolve o Cluster Têxtil (PT), AEI 

Tèxtils (ES), ATEVAL (ES), CS-POINTEX (IT) e TECHTERA (FR), tem como 

principal objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para apoiar 

as PME têxteis a tornar os seus processos mais ecológicos e a escolher, 

de forma informada, os materiais com as credenciais de sustentabilidade 

mais adequados. 

  

As atividades consistem, essencialmente, no suporte 

do desenvolvimento da metodologia, na realização de um piloto para 

testar a metodologia desenvolvida com 5 empresas membros de cada um 

dos clusters envolvidos nesta iniciativa e a realização de 

um webinar com essas empresas. 

  

Pretende-se que no final desta iniciativa a metodologia desenvolvida, 

fique disponível para todos os membros do Cluster Têxtil e seja útil no 

seu caminho para a transição verde. 

SABER MAIS 

 

https://www.clustertextil.pt/noticias/regiotex-piot-action
https://clustercollaboration.eu/in-focus/green/towards-green-transition-facility
https://www.clustertextil.pt/noticias/towards-green-transition-facility


 

 

Consulta Pública Texteis Europeus 

 

Encontra-se em consulta púbica, até ao próximo dia 4 de agosto 

2021, a estratégia Europeia em matéria de têxteis sustentáveis, tendo 

este sido o mote para o 15 for ALL (evento exclusivo dos membros do 

Cluster Têxtil), do passado dia 15 de julho. 

 

Esta estratégia, relacionada com têxteis sustentáveis, surge na sequência 

do Pacto Ecológico Europeu , do Plano de Ação para a Economia 

Circular e da Estratégia Industrial , que identificaram o setor têxtil 

como prioritário na preparação da UE para uma economia circular e 

neutra em carbono e será desenvolvida tendo em conta as necessidades 

identificadas no Plano de Recuperação, na sequência do impacto da 

pandemia e a Iniciativa de Produtos Sustentáveis. 
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PENSE INDÚSTRIA 4.0 

CITEVE CONQUISTA O PÓDIO 

A equipa "K- Wings", que contou com o apoio do CITEVE, foi a grande 

vencedora da final nacional do F1 in Schools (Fórmula 1 nas Escolas), 

decorrida em julho de 2021, no Museu do Automóvel de Vila Nova de 

Famalicão e irá agora representar Portugal na final mundial 2022 deste 

concurso, ainda em local e data a definir. 

Na classificação geral, seguiram-se as equipas "rocKet" e "K-Storm", nos 

segundo e terceiro lugares respetivamente, também elas oriundas da 

Escola Secundária de Ponte de Lima e apoiadas pelo CITEVE. 

Neste regresso do F1 in Schools, após paragem provocada pela pandemia 

por COVID-19, participaram 19 equipas, apoiadas por sete Centros 

Tecnológicos: CITEVE, CATIM, CTCP, CTCOR, CTCV, CTIC e CENTIMFE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:102:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM%3A2020%3A456%3AFIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Iniciativa-em-materia-de-produtos-sustentaveis_pt
https://www.clustertextil.pt/noticias/consulta-publica-texteis-europeus


 

A iniciativa é uma das quatro atividades desenvolvidas no âmbito do 

"Pense Indústria i4.0", um projeto estratégico para o país, que tem 

como objetivo principal a atração de jovens para a indústria e é 

considerado o maior projeto pedagógico e de empreendedorismo jovem, 

relacionado com a inovação e engenharia, envolvendo milhões de alunos 

em todo o mundo.  
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STVgoDIGITAL ONLINE 

Digitalização da cadeia de valor do Setor Têxtil e Vestuário 

 

Já pode conhecer as últimas novidades, progressos e resultados do 

projeto mobilizador STVgoDIGITAL. 

 

Agora, todas as notícias e avanços relativos ao projeto estão disponíveis 

para o público, no Linkedin e Website STVgoDigital recém lançados. 

 

Siga a página e não perca mais nenhum detalhe ! 

Linkedin 

 

Website 

 

 

  

“O conceito de cluster é um conceito muito 

poderoso” 

  

https://www.citeve.pt/f1_fn
https://www.linkedin.com/company/68573557
http://www.stvgodigital.pt/


 

Luís Todo Bom 

Gestor e Professor ISCTE  

 

  

 

A equipa do Cluster Têxtil irá recarregar baterias de 12 a 30 de 

agosto e regressará com mais e ótimas novidades. 
 

 

 

follow us 

  

   

 

https://www.linkedin.com/company/cluster-t%C3%AAxtil-tecnologia-e-moda/
https://twitter.com/PTextilecluster

