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TEXSTRA: escola de verão em Portugal foi um sucesso
Publicação do e-Book
Quarta reunião de projeto ocorreu em Milão
Atividades de comunicação

SUCESSO NA ESCOLA DE VERÃO TEXSTRA
A UMINHO organizou com muito sucesso a
escola de verão com a participação de 23
estudantes oriundos da Lituânia, Grécia, Roménia
e Portugal entre 15-19 de julho 2019. O programa
apoiou-se na apresentação do e-book e de outros
conteúdos digitais. O programa da semana incluiu
visitas a centros de pesquisa (INL, CenTi e
CITEVE) e a empresas têxteis.
Os alunos foram ainda desafiados a juntarem-se à
plataforma do projeto e a participar em estágios
virtuais.
Os formadores da
escola de verão
vieram da UMINHO
(PT), CRETHIDEV
(GR), ITTI (BG),
INCDTP (RO) and
KTU (LT).

PUBLICAÇÃO DO E-BOOK TEXSTRA
A equipa do TEXSTRA tem o prazer de anunciar a publicação do E-book Estratégia Têxtil para um
Ensino Superior Inovador, que contem quatro áreas principais: materiais têxteis avançados,
métodos de fabricação avançados, economia circular e sustentabilidade, e e-commerce. Estão a
ser feitas as traduções para as diferentes línguas dos países programa, a concluir em breve.

A EQUIPA TEXSTRA REUNE EM MILÃO
A MCI recebeu a equipa TEXSTRA em
Milão para a sua quarta reunião de projeto
A quarta reunião do projeto TEXSTRA ocorreu no
dia 8 de maio, quarta-feira, em Milão (Itália), sendo
organizada por Material ConneXion Italia (MCI). O
objetivo principal da reunião foi fazer o ponto da
situação desde o início do projeto e planear as
novas fases a implementar.
Foi apresentada a versão final
do E-book, com a discussão
dos
tópicos
para
a
preparação dos conteúdos
do Curso de Verão de Julho.
Adicionalmente, os parceiros
reviram as atividades de
comunicação e o programa
de estágios virtual.

ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO
A AEI Tèxtils participou no Techtextil 2019 e
distribuiu panfletos do projeto TEXSTRA entre os
participantes e fez outros contactos.

A CRE.THI.DEV. apresentou o projeto TEXSTRA e
distribuiu panfletos e informação no recente evento:
FASHION FORWARD – CONNECTING PATTERNS
FOR SUSTAINABILITY – TCBL
A CRE.THI.DEV. apresentou o projeto TEXSTRA no
SEPEE (Associação Empresarial de Malharia, Confeção e
Pronto-a-Vestir da Grécia) durante a reunião do
Creative Wear (Interreg Med project).

Sabe mais sobre
www.texstra.eu

info@texstra.eu

em :
@TexstraProject

TEXSTRA é um projeto cofinanciado pela União Europeia ao abrigo do programa ERASMUS+,
através do Acordo n.2017-1-RO01-KA203-037289.
“O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui um endosso do conteúdo, e reflete apenas as
opiniões dos autores, não podendo ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas”.

