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Depois da merecida pausa estival, o regresso ao
trabalho, com motivação e ambição redobradas,
fica marcado pelo arranque, neste mês de
setembro, de dois projetos COSME.

Um

deles,

designado TEXGLOBAL

-

European

Innovative

Textiles

go

International: Innovative Global Value Chain Creation and Textile Global
Markets Exploration, tem como objetivo aumentar a competitividade da
Indústria Têxtil e do Vestuário europeia através da promoção da inovação, da
cooperação

e

da

integração

em

cadeias

de

valor

globais.

Destaque ainda para o FASCINATE – Sustainable Fashion Alliance for
International Markets, que tem como objetivo promover a internacionalização
do Têxtil e do Vestuário europeus com destaque claro para a sustentabilidade e
economia circular.

VENCEDORES DA PRIMEIRA CALL DE FINANCIAMENTO SMARTX EUROPE

Já foram anunciados os nove projetos financiados na primeira call do projeto
SmartX. Uma equipa de 12 especialistas externos analisou as 35 candidaturas
apresentadas e decidiu assim a a distribuição de 706.000€ por nove projetos que
envolvem um total de 16 PME, de 8 países europeus.
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CANDIDATURAS ABERTAS PARA O INNOVATION FUND

Está aberta até 20 de outubro de 2020 a primeira fase de candidaturas ao
Innovation Fund, o Programas de Financiamento para demonstração de
tecnologias de baixo-carbono inovadoras. O objetivo é apoiar tecnologias
inovadoras em projetos que acrescentem valor ao nível Europeu e que podem
trazer reduções significativas de emissões.
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TEXBOOST CONTINUA A DAR FRUTOS

Chama-se Mer_maid Dress e baseia-se nos
conceitos

da

Economia

Circular

e

Sustentabilidade. É um vestido inovador feito
com um substrato têxtil e com a aplicação de um
revestimento que incorpora resíduos de couro
animal provenientes da indústria automóvel.
Resulta do trabalho desenvolvido no âmbito do
projeto mobilizador TexBoost, concretamente do
PPS5-AN2 – Soluções Têxteis Valorizadas com
Resíduos e Subprodutos de Couro Animal e EVA
(Acetato-vinilo de etileno)

Este vestido é baseado nos conceitos da Economia Circular e Sustentabilidade,
e tem já pendente um pedido Internacional de Patente.
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“A nossa Indústria Têxtil é a mais bem
preparada da Europa.”
- António Amorim, Presidente Conselho de Administração do CITEVE

Até dia 10 de setembro, pode ainda submeter a sua candidatura para o iTechStyle
Showcase. Assim como o iTechStyle Green Circle – Sustainability Showcase, o
iTechStyle Showcase estará presente já nos dias 23 e 24 deste mês de setembro
na 56ª edição do MODtíssimo, no Edifício da Alfândega do Porto.
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