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TEXSTRA encerra com última reunião em Portugal
Publicação do e-Book
A última reunião do projeto ocorreu em Portugal
Comunicação das atividades

SUCESSO NA REUNIÃO FINAL DO PROJETO TEXSTRA EM PORTUGAL
UMINHO recebeu a equipa TEXSTRA
em Portugal para a sua última reunião
A quinta reunião do projeto TEXSTRA – Textile Strategy
for Innovative Higher Education ocorreu nos dias 20 e
21 de janeiro em Portugal e foi organizada pela
Universidade do Minho (UMINHO). O principal objetivo
foi analisar os progressos feitos no projeto desde o seu
início e planear as últimas fases do mesmo de modo a
conclui-lo com êxito.

Os resultados apresentados na
reunião do projeto TEXSTRA
focaram-se nos pontos concluídos
(IO) e nos materais pendentes de
tradução.
O consórcio congratula-se pela bem
sucedida
implementação
do
TEXSTRA até ao momento.

PUBLICAÇÃO DO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS TEXSTRA
A equipa TEXSTRA está a terminar os conteúdos para a publicação do Manual de Boas Práticas e
Novos Desafios: ferramentas de treino e de metodologias recomendadas para estimular a
criatividade e a inovação no setor Têxtil e de Vestuário. Os diferentes parceiros irão providenciar
resumos de vários casos traduzidos para as várias línguas dos países parceiros nas próximas
semanas, sendo anunciada a sua disponibilização no website TEXSTRA.

TEXSTRA PREPARA LIVRO DAS APRESENTAÇÕES
A equipa TEXSTRA tem o prazer de anunciar a
publicação de um livro com várias apresentações:
“Pensamento Inovador e Criativo no Setor Têxtil e
de Vestuário”. Contem cinco blocos temáticos de
recursos: produtos têxteis avançados, produção
avançada, economia circular e sustentabilidade na
ITV, marketing têxtil e o negócio têxtil na inovação.
As traduções estão a ser produzidas e estarão
disponíveis em breve no website.

TEXSTRA LANÇA O PRIMEIRO ESTÁGIO VIRTUAL NA PLATAFORMA
Os estágios virtuais são organizados online
na plataforma para transferir pesquisa e
inovação através de um projeto de estágios
e treinos virtual, conjugado com uma
Competição Virtual final.
Um grupo de alunos está registado no
estágio virtual organizado pela equipa
TEXSTRA a qual irá preparar um conjunto
de casos e desafios propostos por parceiros
industriais dos diferentes países.

ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO
A 15 de Outubro de 2019 a
Faculdade de Design Industrial
e Gestão de Negócios (TUIASI)
organizou o seu evento
multiplicador na Roménia.

A 9 de Novembro de 2019 o
Instituto para Transferência de
Tecnologia e Inovação (ITTI)
organizou o seu evento
multiplicador na Bulgária.

A 27 de Janeiro de 2020 o
CreThiDev organizou um
evento multiplicador na
Grécia.

Sabe mais sobre
www.texstra.eu

em:
info@texstra.eu

@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”.

