E-NEWSLETTER

TEMA 01

FEVEREIRO 2018

TEXSTRA acaba de editar a primeira newsletter com o objetivo de

apresentar o projeto, o consórcio e os resultados esperados.
São também apresentadas as últimas novidades relativas às atividades já
desenvolvidas bem como as que ainda estão a decorrer, de modo a dar a
conhecer o estado atual do projeto.

BREVE INTRODUÇÃO Do TEXSTRA
O consórcio é composto por dez membros de
sete
países
europeus,
combinando
competências especializados na área têxtil; na
investigação
e
formação
têxtil;
em
metodologias de educação e aprendizagem
inovadores, e se juntaram no projeto intitulado
“Estratégia Têxtil para uma Educação
Inovadora (TEXSTRA)”. TEXSTRA é uma
Parceria Estratégica para a Educação,
cofinanciada pela Comissão Europeia, ao abrigo
do programa Erasmus+.

O objetivo do projeto é juntar os principais
intervenientes do sector têxtil para
promover
e
contribuir
para
a
transferência de conhecimentos sobre
investigação e inovação aos alunos e
estagiários do setor têxtil/vestuário
através da aprendizagem baseada em
projetos, contribuindo num futuro próximo
para o aumento da eficácia e competitividade
das pequenas e médias empresas têxteis na
UE.

CONSÓRCIO TEXSTRA
Coordenador:
 INCDTP (Roménia)
Parceiros do projeto:










AEI TÈXTILS (Espanha)
CIAPE (Itália)
CRE.THI.DEV (Grécia)
ITTI (Bulgária)
KTU (Lituânia)
MCI (Itália)
TEIP (PUAS) (Grécia)
TUIASI (Roménia)
UMINHO (Portugal)

TEXSTRA RESULTADOS INTELECTUAIS
TEXSTRA irá produzir resultados concretos e transferíveis na forma de resultados intelectuais:
1. Programa de formação e conteúdos e-learning (TEXSTRA e-book).
2. Plataforma online para a transferência de investigação e inovação através de formação baseada em
projetos
3. Série de palestras “Criativo e Inovador para indústria do sector Têxtil e Vestuário”
4. Manual do Projeto sobre boas-práticas e desafios: ferramentas de formação e metodologias que
fomentem a criatividade e a inovação dentro da indústria do sector têxtil e vestuário
TEXSTRA irá realizar atividades de apoio para alcançar esses resultados:
1. Análise de requisitos e relatórios do estado de arte: transferência de investigação e inovação na
indústria do sector têxtil e vestuário.
2. Programas de formação/estágio virtuais – Projeto de Competição Virtual.

NOVIDADES
Reunião de abertura
TEXSTRA teve a sua primeira reunião
com sucesso nas instalações do
coordenador de projeto (INCDTP) em
Bucareste (RO) no dia 17 de novembro de
2017.
A parceria acordou o papel de cada
membro envolvido e os termos gerais;
assim como as tarefas específicas.

Atividades em curso
Os membros do TEXSTRA estão agora envolvidos na pesquisa documental e de campo. Esta
tem como objetivo recolher informação crucial para identificar e analisar as características da indústria
do sector têxtil e vestuário que dizem respeito à investigação e à inovação não-tecnológica presentes
nas empresas e programas educacionais.
O relatório resultante desta pesquisa que oferece uma visão geral europeia servirá tanto como base
para o design e desenvolver outros resultados do projeto e como o ponto de partida para futuras
pesquisas no campo.
Existem outras atividades a ser desenvolvidas, nomeadamente programas de formação em design
de macroestruturas para transferência de investigação e inovação e programação da
infraestrutura da plataforma online.

Saiba mais sobre
www.texstra.eu

info@texstra.eu

TEXSTRA é um projeto cofinanciado pela União Europeia ao abrigo do programa ERASMUS+
com o Acordo n.2017-1-RO01-KA203-037289

em:
@TexstraProject

