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Foi eleito, no passado dia 22 de setembro,
o novo Grupo de Alto Nível do Cluster
Têxtil: Tecnologia e Moda passando a ter
uma composição renovada.

Com a entrada de dois novos elementos: João Brandão, Diretor
Executivo da ERT, e Miguel Pedrosa Rodrigues, administrador da
Pedrosa & Rodrigues que, juntamente com Clementina Freitas,
Diretora-geral Executiva da LATINO, Manuel Gonçalves, Administrador
da TMG, e Paulo Melo, Presidente Conselho Administração SOMELOS,
representando

entidades

empresarias

e

Isabel

Furtado,

Vice-

presidente da ATP e Braz Costa, Diretor-geral CITEVE, do lado das
entidades não empresariais, está definida a equipa de sete elementos
que tem a missão de orientar a estrutura executiva do Cluster
durante os próximos 3 anos. O Grupo de Alto Nível tem ainda a

missão/função de representar o Cluster Têxtil em ações de
lobby/influência de políticas públicas e de comunicação institucional.

FASCINATE - Sustainable Fashion Alliance for International Markets
Arrancou, no primeiro dia do mês de setembro, o projeto FASCINATESustainable Fashion Alliance for International Markets, financiado
pelo

programa

COSME

-

Clusters

Go

International.

Com foco na sustentabilidade e economia circular, nos próximos 17
meses, o consórcio composto pelo Cluster Têxtil: Tecnologia e Moda /
CITEVE, MODACC - Clúster Català de la Moda i el Textil e CLDI - Clúster
Digital de Cataluny (ambos da Catalunha), BFA - Bulgarian Fashion
Association (Bulgária) e LDC - Lifestyle & Design Cluster (Dinamarca) irá
desenhar e apoiar a estratégia de internacionalização das PMEs dos
sectores têxtil e vestuário europeus
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TexGlobal - European Innovative Textiles Go International
Apoiar o crescimento e competitividade das empresas europeias
através do aumento da sua capacidade de inovação é o objetivo do
projeto TexGlobal - Innovative Global Value Chain Creation and
Textile Global Markets Exploration, também ele financiado no âmbito
do programa COSME - Clusters Go International e iniciado no dia 1 de
setembro.
As atividades do TexGlobal, que se prolongam até 31 de agosto de 2022,
ajudarão

as

PMEs

a

identificar

oportunidades

de

negócio,

nomeadamente no México, EUA e Vietnam. Este projeto envolve
parceiros de quatro países, a saber: Portugal, representado pelo Cluster
Têxtil / CITEVE; Itália, representada pelo NTT - Next Technology
Tecnotessile; Espanha, por intermédio da AEI Tèxtils (cluster catalão de
têxteis técnicos) e da Ateval - Asociación de Empresarios Textiles de la
Comunidad Valenciana; e França, através da associação Techtera
(European

Innovation

Cluster).
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TEXBOOST CONTINUA A DAR FRUTOS
No âmbito do projeto TexBoost, na
atividade “Soluções Têxteis Valorizadas
com Resíduos Vegetais – Couro Vegan”
(PPS5-AN1), foi desenvolvido um sofá, que
se distingue por ser forrado com um
substrato

têxtil

valorizado

com

um

revestimento que incorpora resíduos de
serrim provenientes das indústrias do
mobiliário, um exemplo claro de simbiose
industrial.
Esta solução inovadora de Couro Vegan constitui uma alternativa
avançada e sustentável ao couro animal e encontra-se alinhada com os
conceitos da Economia Circular e Sustentabilidade, pela utilização de
resíduos

e

subprodutos

vegetais

das

indústrias

agroflorestais,

mobiliário, etc.
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“Não se esqueçam da Sustentabilidade!”
- Manuel Serrão, Diretor da Associação Selectiva Moda

A call Green Deal é o maior convite à apresentação de propostas no
âmbito do Horizonte 2020, com cerca de mil milhões de euros para
distribuir com o objetivo de acelerar uma transição justa e
sustentável para uma Europa com impacto neutro no clima até 2050.
O convite está aberto até 26 de janeiro de 2021.
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