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CLUSTER TÊXTIL NO PACTO EUROPEU PARA AS COMPETÊNCIAS  

 

 

No dia 16 de dezembro, o Cluster Têxtil e o CITEVE assinaram o Pacto 

Europeu para as Competências TCLF (sigla inglesa para Têxtil, Vestuário, 

Couro e Calçado), uma iniciativa promovida pela Comissão Europeia e 

coordenada pela Euratex, a Confederação Europeia dos Têxteis e Vestuário. 

Reconhecendo o desafio das competências no ecossistema têxtil, os 

signatários comprometem-se a investir na requalificação e atualização dos 

trabalhadores, integrando competências ecológicas e digitais colocando as 

pessoas como fator de competitividade da indústria e melhorando a 

atratividade do setor. Os membros do Pacto beneficiarão do trabalho em 

rede, orientação e recursos disponibilizados pela UE para implementar os 

objetivos propostos no Pacto. 

 

SABER MAIS  
 

  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclustertextil.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Db762e1687a3e1c838a7f98c76%26id%3D98d9633755%26e%3Dfc96e577b6&data=04%7C01%7Chsoares%40citeve.pt%7C01288aa0b29a482fcef308d9c9f76283%7C844a0a3c828b43cd8690b213adb6f5cd%7C0%7C0%7C637762886628831581%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AWRYXvhnew2SrKyS3ijvAHZ6ihvO3UCdwo7IKtGiYrI%3D&reserved=0


 

CITEVE INTEGRA O THE MICROFIBRE CONSORTIUM 

 

 

Com o estatuto de Research Member, o CITEVE passou a integrar o The 

Microfibre Consortium (TMC), com o objetivo de apoiar as indústrias têxtil e 

de vestuário na redução da libertação de microfibras a nível industrial, por 

meio do desenvolvimento e divulgação de conhecimento científico e 

tecnológico. 

Pretende-se dar resposta à, cada vez maior,  preocupação com a libertação 

de microfibras no meio ambiente, tanto de origem natural como sintética, 

devido ao seu potencial de acumulação, nomeadamente nos oceanos. O 

CITEVE pretende assim trabalhar em conjunto com o TMC para aumentar a 

compreensão e o comprometimento da indústria relacionada com a libertação 

de microfibras a nível industrial. 

 

SABER MAIS  
 

 

 

GALACTICA 

 

 

O Cluster Têxtil, embaixador do projeto GALACTICA, foi o anfitrião de uma 

das learning expeditions deste projeto em 2021. Várias PME’s e Start-ups 

provenientes de diferentes países tiveram oportunidade de observar e 

entender os principais processos e tecnologias do CITEVE e CeNTI. 

Em breve novas oportunidades de financiamento para os seus projetos. 

 

GALACTICA  
 

  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclustertextil.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Db762e1687a3e1c838a7f98c76%26id%3D3884c4bb41%26e%3Dfc96e577b6&data=04%7C01%7Chsoares%40citeve.pt%7C01288aa0b29a482fcef308d9c9f76283%7C844a0a3c828b43cd8690b213adb6f5cd%7C0%7C0%7C637762886628831581%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Xis%2F8zJJx27j908rFQ4U20qmDBnYFmKSGu3A55qIkQg%3D&reserved=0
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STVgoDIGITAL 

Digitalização da cadeia de valor do Setor Têxtil e Vestuário  

 

 

O PPS5, Inteligência artificial para a ITV 4.0, constituído pelas empresas 

NEADVANCE, TÊXTEIS PENEDO, ERT e LATINO e pelas ENESII CITEVE e CCG, 

tem como objetivo a criação de uma plataforma online com recursos para as 

PME iniciarem a sua jornada na adoção de soluções baseadas em Inteligência 

artificial (IA) focada na análise de qualidade de materiais e produtos no 

âmbito do têxtil. 

A solução proposta é suportada nas seguintes dimensões: 1- Criação de 

algoritmos e técnicas de processamento de imagem e machine learning;  2- 

Implementação de uma plataforma de análise de qualidade transversal e 

adaptável a diferentes cenários; 3- Integração com a componente de 

hardware instalada em chão de fábrica com serviços em edge computing e 

cloud computing;  4- Adoção de abordagens orientadas aos serviços 

(arquiteturas SOA). 

Para geração de informação útil à criação da Plataforma e validação do seu 

funcionamento, serão implementados 3 pilotos que representam três áreas 

do processo têxtil: controlo de qualidade do produto e processo de 

cardação,  controlo de qualidade de peças geométricas para a indústria 

automóvel e  revista final no processo de confeção. 

A Plataforma de Inteligência Artificial para Análise de Qualidade 

Têxtil,  AI4Textil procura ser transversal ao setor e ao processo produtivo. 
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"O Cluster Têxtil também é sofisticado do ponto de vista digital"  

João Nuno de Oliveira 

Diretor de Departamento para a Transição Digital, CITEVE 

 

 

  

 

O projeto TEXGLOBAL vai ao MÉXICO. Novidades em breve ! 

 

  

 

 

 

   

   

 



 


