E-NEWSLETTER

NÚMERO 02

JULHO 2018

NESTE NÚMERO:
•
•
•
•

PUBLICAÇÃO dos Resultados Intelectuais
CONVITE para os eventos múltiplos do TEXSTRA
Novidades do projeto TEXSTRA
Comunicação das atividades

PUBLICAÇÃO DE : “ANÁLISE DE REQUISITOS E RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE ”
A Equipa do TEXSTRA tem o prazer de
anunciar a publicação de “Análise de
requisitos e relatório do estado da arte:
transferência da investigação e inovação
no sector têxtil e vestuário “.
Este relatório contém os resultados obtidos da
pesquisa de campo implementada em todos os
países parceiros, focado em três grupos do
sector T&V: profissionais das empresas,
especialistas do sector, e futuros gestores. Esta
pesquisa é baseada em questionários
específicos para cada um dos três grupos.

CONVITE PARA O EVENTO MÚLTIPLO NA LITUÂNIA
Próximo evento múltiplo
A parceria TEXSTRA vai organizar um evento
múltiplo em Kaunas, Lituânia, em outubro de 2018.
Os objetivos principais para este evento são a
apresentação dos “Resultados Intelectuais 1 e 2” e
a validação da estrutura e dos conteúdos de
aprendizagem com os estudantes universitários.
Este evento será organizado pela KTU.
Para mais informações, façam o favor de nos
contactar em: info@texstra.eu

ÚLTIMAS NOVIDADES
Encontro em Terrassa
A parceria TEXSTRA teve o seu
segundo encontro em Terrassa (ES),
sede da AEI TEXTILS, no Centro
Tecnológico Leitat em 11 de maio
de 2018.
A parceria analisou e discutiu os
progressos feitos desde o início do
projeto em setembro de 2017.
Foram apresentados os dados
nacionais e europeus da análise das
necessidades e os relatórios do
estado de arte. Estão baseados nas
respostas
aos
questionários
recolhidas nas empresas do setor
têxtil e vestuário dos países
participantes.

Atividades futuras
Os parceiros da TEXSTRA estão a preparar uma macroestrutura de formação com
capacidade de construir e transferir pesquisa e inovação, numa plataforma online específica. Nos
próximos meses esta pesquisa será publicada no portal do projeto.

O relatório resultante desta pesquisa oferece uma visão Europeia e serve a) como base para o
desenvolvimento e o design de futuros projetos e b) como ponto de partida para futuras
pesquisas nestas áreas.

ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO
TEXSTRA foi apresentado no
congresso empresarial CITEXT 2018
em maio passado em Troyes, França,
pela AEI TEXTILS. Foram distribuídos
panfletos aos vários participantes.
Estão criados perfis online do projeto
TEXSTRA em várias plataformas
tais como 2BfunTex, ECCP, etc.

Saiba mais sobre
www.texstra.eu

em :
info@texstra.eu

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