Euratex 01
Dos produtos de mercados
massificados para os
produtos especializados


Materiais
o

Área
•

o

Competências
•



especificação técnica de materiais; análise da composição de materiais; análise morfológica de materiais; análise mecânica de materiais; avaliação da funcionalidade dos materiais; adaptação/alteração
de propriedades de materiais; definição de níveis de qualidade de materiais; avaliação da conformidade de materiais; análise de rentabilidade de custos de materiais; outras;

Tecnologias
o

Área
•

o

funcionalização de têxteis; modificação superficial de fibras para melhorar produção de têxteis e compósitos; modificação de superfícies de materiais para retenção de componentes bioativos;
acabamento biológico com novas enzimas e aditivos biológicos; bioprocessos, gestão e valorização de resíduos; micro-encapsulamento de substâncias; outras;

Competências
•



materiais inteligentes; materiais com memória de forma; materiais com memória de fase; materiais reguladores térmicos; materiais de isolamento térmico; materiais condutores; materiais micro
encapsulados; fibras com melhores propriedades de manutenção; fibras que permitam o uso de micro e de nano tecnologias; fibras como meio de libertação controlada de substâncias; fibras produzidas
por processos biológicos; bio polímeros modificáveis para superfícies têxteis; materiais biodegradáveis; compósitos fibrosos biocompatíveis; outros

especificação tecnologias; avaliação de propriedades mecânicas; avaliação de funcionalidades; análise de retorno de investimento; produção mais rápida e tempos de desenvolvimento mais curtos;
produção mais versátil, mais flexível; outras

Impacto ambiental
o

Área
•

o

melhoria da sustentabilidade das fibras têxteis; melhoria da sustentabilidade de compósitos; redução do impacto ambiental; utilização de recursos naturais; redução de consumos de energia e de
químicos; integração de processos e monitorização on-line de parâmetros ambientais; redução de consumos de água e de energia para redução de impactos na saúde; utilização de têxteis recuperados
como biomassa; outras

Competências
•

análise de parâmetros ambientais; definição de níveis de qualidade ambiental; avaliação da conformidade de parâmetros ambientais; análise de rentabilidade de custos de proteção ambiental;
especificação tecnológica; análise de retorno de investimento; outras

Euratex 02: Novas
aplicações têxteis
 Desempenho humano
o Área
•

Proteção; conforto; bio-sensorização; ecologia humana; compressão para tratamento de feridas

o Competências
•

Certificação; especificação técnica de produtos; especificação de métodos de ensaio; avaliação de conforto
térmico; avaliação de propriedades bio funcionais; avaliação da funcionalidade dos materiais; customização da
performance de materiais e produtos; outras

 Aplicações técnicas inovadoras
•
•

transferência de tecnologias emergentes e de prototipagem para produção em massa
novos campos de aplicação para têxteis técnicos

 Têxteis e vestuário inteligente
•
•
•

integração de componentes eletrónicos nos materiais têxteis;
combinação de tecnologias eletrónicas com os materiais;
esforços de design e implementação tecnológica

Euratex 03: Da produção em
massa para a customização
 Tecnologias de produção e de simulação
o pequenas séries de produção e de produção flexíveis e tecnologias de produção para produção
direta em 3D
o tecnologias de simulação em tempo real e de simulação virtual de materiais têxteis e de previsão
de manufatura para desenvolvimento de produto e tecnologias de simulação, otimização,
flexibilização, virtualização dos processos de produção
 Design e de desenvolvimento de produto
o métodos e ferramentas de análise de requisitos e de funcionalidades de novos produtos para
novas necessidades sociais
o conjugação de elementos estéticos e funcionais / técnicos, num sistema de design e de
desenvolvimento de produto
o modelação, simulação e técnicas de avaliação de têxteis em realidade virtual
o redução de tempos e de custos de processos de transformação de ideias em produtos no
mercado
o colaboração efetiva de grupos e de redes de peritos e interoperabilidade de sistemas; partilha e
comunicação de ideias
 Gestão do ciclo de vida do produto

