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SAVE THE DATE 

 

O MODtíssimo, maior salão têxtil da Península Ibérica, regressa à 

Alfândega do Porto nos dias 7 e 8 de outubro, para a sua 58ª edição. 

Com o mote” Let’s fly again”, realiza-se, em 2021, a primeira feira 

presencial MODtíssimo, depois de em março ter decorrido em formato 

digital. 

O registo dos visitantes, gratuito para profissionais, é feito 

exclusivamente online através deste link.  

SABER MAIS 

 

  

 

 

FASCINATE 

Sustainable Fashion Alliance For International Markets 

Com início durante a pandemia COVID-19, o projeto europeu FASCINATE- 

Sustainable Fashion Alliance For International Markets, terá o seu 

primeiro evento realizado de forma não virtual. 

https://www.last2ticket.com/pt/app/modtissimo/new_registration
https://modtissimo.com/


 

De 6 a 8 de outubro, os 5 parceiros (MODACC, Cluster Digital (ES); Cluster 

Têxtil (PT); BFA (BG); LDC (DK)) e suas empresas associadas terão 

diversas atividades em Portugal, nomeadamente, a visita a empresas, e, 

inseridos no MODtissimo, a reunião trimestral da parceria, uma sessão 

de networking assim como um Workshop: Towards the FASCINATE Joint 

Internationalization Strategy e a apresentação do estudo de mercado 

efetuado no âmbito do projeto com foco no Canadá, Japão e USA. 

SABER MAIS 

 

 

 

STVgoDIGITAL 

Digitalização da cadeia de valor do Setor Têxtil e Vestuário 

 

O segundo projeto mobilizador do Cluster Têxtil, STVgoDigital: 

Digitalização da cadeia de valor do Setor Têxtil e Vestuário, acabou de 

festejar o seu 1º ano de atividade e já deu frutos: 

• 9 soluções 

• 10 Publicações técnicas/científicas 

• Contribuição na publicação de 10 teses de mestrado e 2 teses de 

doutoramento 

• 27 novas contratações 

Saber mais 

 

  

“A força da indústria é a força da ciência, da 

tecnologia, da inovação” 

  

https://www.modacc.cat/en/
https://www.clusterdigital.cat/
https://www.clustertextil.pt/
https://www.clustertextil.pt/
https://www.bgfa.eu/
https://ldcluster.com/en/home/
https://www.clustertextil.pt/noticias/fascinate-modtissimo
http://www.stvgodigital.pt/


 

Isabel Furtado 

Grupo de Alto Nível do Cluster Têxtil  

 

 

  

 

O projeto europeu GALACTICA tem em curso 2 atividades financiadas de 

interesse para o setor têxtil e do vestuário: 

Expedições de conhecimento (Valência, Sevilha, Atenas, Prato, Nantes, 

Hamburgo e Barcelona) 

2º Hackaton, com 50k€ em prémios ! 

 

 

  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgalacticaproject.eu%2F&data=04%7C01%7Caribeiro%40citeve.pt%7C80a0e1ade5bc4744d6d608d9769364d8%7C844a0a3c828b43cd8690b213adb6f5cd%7C0%7C0%7C637671197696767436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TFaWrIX4NzriJaD93gmlJZeiuMG2m9606dvEBnAfkVo%3D&reserved=0
http://www.produtech.org/noticias/noticias-produtech/o-projeto-galactica-vai-promover-e-financiar-8-expedicoes-de-conhecimento-para-promover-a-inovacao-intersectorial-entre-as-fileiras-das-tecnologias-de-producao-dos-texteis-e-do-aeroespacial-que-terao-lugar-em-outubro-e-novembro
http://www.produtech.org/noticias/noticias-produtech/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-2a-hackathon-do-projeto-galactica-com-50k20ac-em-premios.-este-evento-dirige-se-a-start-ups-e-pmes-assim-como-a-estudantes-universitarios

