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FASCINATE 

Sustainable Fashion Alliance For International Markets 

 

Portugal foi o local escolhido para acolher a parceria do 

projeto FASCINATE. 

Durante 3 dias, esta missão integrou parceiros do projeto 

(MODACC; Cluster Têxtil; BFA; Cluster Digital; LDC) e empresas 

provenientes da Bulgária, Espanha e Dinamarca e passou pela visita a 3 

empresas do Cluster Têxtil (Riopele, Pedrosa&Rodrigues e HATA), 

reuniões, troca de experiências e boas práticas com os 

Clusters MOBINIOV e TICE, visita ao MODtíssimo  e um Wokshop dedicado 

à Internacionalização integrados no MODtissimo. 

 

                 

FASCINATE 

 

  

https://www.modacc.cat/en/
https://www.clustertextil.pt/
https://www.bgfa.eu/
https://www.clusterdigital.cat/
https://ldcluster.com/en/home/
https://www.riopele.pt/
https://www.pedrosa-rodrigues.pt/
https://www.hata.pt/
https://www.mobinov.pt/index.php/pt/
https://www.tice.pt/pt-pt
https://modtissimo.com/
https://clustercollaboration.eu/content/sustainable-fashion-alliance-international-markets


 

 

CLAMTEX 

Cluster Management Towards Excellence in Advanced Manufacturing 

and Textile Industry 

 

O Cluster Têxtil, parceiro do projeto CLAMTEX, visitou o Technocenter 

Airbus, Cetim e ETIM, durante a learning visit realizada em Nantes, 

cidade que acolhe Pôle EMC2 o host da primeira reunião presencial dos 

parceiros CLAMTEX (EMC2, Cluster Têxtil, AEI 

Tèxtils; ATEVAL; Produtech) 

CLAMTEX 

 

 

 

TEXGLOBAL 

European Innovative Textiles go International 

 

TEXGLOBAL 

O Cluster Têxtil acolheu, no passado dia 13 de outubro, a primeira 

reunião presencial do consórcio TEXGLOBAL. 

O dia, além da reunião do Steering Commitee, permitiu aos 

parceiros (NTT; Cluster Têxtil; AEI Tèxtils; ATEVAL; Techtera) conhecer 

o CeNTI e ainda o Museu da Indústria Têxtil, em Vila Nova de Famalicão. 

 

 

https://www.linkedin.com/company/p-le-emc2/
https://www.linkedin.com/company/p-le-emc2/
https://www.clustertextil.pt/
https://textils.cat/en/
https://textils.cat/en/
http://atevalinforma.com/
http://www.produtech.org/
http://clamtex.eu/
https://www.linkedin.com/company/texglobal/
https://www.tecnotex.it/
https://www.clustertextil.pt/
https://textils.cat/en/
http://atevalinforma.com/
https://www.techtera.org/
https://www.citeve.pt/
https://www.centi.pt/
http://www.museudaindustriatextil.org/


  

 

 

STVgoDIGITAL 

Digitalização da cadeia de valor do Setor Têxtil e Vestuário 

 

O sistema de troca de mensagens de negócio já está a ser desenvolvido 

no âmbito do PPS2- Cadeia de abastecimento 4.0, baseado nos 

referenciais eBiz4.0 e International Data Spaces, permitindo, num 

futuro próximo, que as empresas possam trocar informação de forma 

autónoma e segura entre os seus parceiros de negócio, agilizando assim 

os seus processos operacionais na cadeia de abastecimento, 

potenciando a sua capacidade de agir e de reagir em tempo real. Este 

sistema, pretende oferecer soluções para que qualquer empresa possa 

aderir, independentemente do seu grau de desenvolvimento ao nível da 

utilização de sistemas e soluções digitais. 

Nesta fase estão a ser iniciadas as atividades de análise dos dados 

emitidos pelos processos nos ERP (Planeamento de Recursos 

Empresariais) e o seu devido match com os modelos de dados dos 

documentos relativos às transações eBIZ. 

Saber mais 

 

 

  

“Aumento dos custos de transporte, de 

energia e de mão de obra, é um cocktail 

explosivo”” 

  

http://www.stvgodigital.pt/cadeia-de-abastecimento-4-0/


 

Rui Martins 

Administrador Inovafil 

 

  

 

O iTechStyle Summit regressa, presencialmente, em 2022 !  

 

 

  

 


