Tendências
chave e
requisitos

Fuga às commodities e aposta nos produtos especializados

novas fibras
especiais e
compósitos

biomateriais,
biotecnologias e
processos
ecoeficientes

Costumização e personalização de produtos, conjugados com
conceitos inteligentes de produção, logística e distribuição

Novas aplicações têxteis

funcionalização de
materiais têxteis

produtos para
melhorar o
desempenho
humano

novos produtos
têxteis para
aplicações técnicas
inovadoras

têxteis e vestuário
inteligente

novos conceitos de
costumização em
design e de
massa de vestuário
desenvolvimento de
e moda
produto

gestão do ciclo de
vida do produto

Materiais: novos materiais sustentáveis, fibras multi-componente

Fibra

Produtos: compósitos e co-formados
Processos: Novos processos SpunLace, co-formação
Desenvolvimento de novos fios (filamentos contínuos)

Fio

Área de Intervenção

Tecido
Não-Tecido

Maior automatização
da tecelagem

Novos tecnologias para tecelagem de novos materiais
Rastreabilidade do processo e do produto

Simulação da
viabilidade da
produção e custos

Novas tecnologias de produção de elasticidade multidireccional
Flexibilidade e eficiência dos materiais e processos de ultimação: materiais multifuncionais / novas necessidades / novos requisitos

Acabamento

Produtos de
Confecção
(moda/função)
Produtos para
Uso/Produção
Industrial

Materiais para a
ecoeficiência da
ultimação

Materiais para a
ecoeficiência da
ultimação
Novos produtos malha

Flexibilidade e eficiência dos processos de
ultimação: simulação, monitorização e controle
Novas tecnologias e materiais para confecção

Novos processos virtuais de concepção e desenvolvimento de novos
produto
Novos processos de confecção

Materiais e Processos para incorporação de funcionalidades de elevado desempenho
Novas ferramentas de modelação e simulação
Ferramentas / sistemas para promover a qualidade, eficiência e
produtividade

Serviços Têxteis
Materiais ecoeficientes

Contributos para a Inovação
Tecnológica da ITV

Materiais

Não tecidos

Processos

Sistemas de
Informação

Tecnologias

Gestão Industrial

Design e concepção
de Produtos

Novos Produtos

Produtos: compósitos e
co-formados

Materiais: PP/PE hidrofílico, sustentáveis, fibras
cortadas bi-componente
Processos: SpunMelt inovador, Cardação, Coformação
Pós-processamento: tratamentos de superfície,
revestimentos, laminação

Simplificação da preparação para a fiação
Novos processos de fiação não convencional

Área Tecnológica / Subsector

Fiação

Novos materiais de
construção dos teares
Versatilidade dos
formadores de cala

Tecelagem

Processos eficientes de inspecção dos tecidos
Versatilidade das
maquinetas Jacquard
Interfaces de comunicação dos teares
Novas tecnologiasAumentar
de tricotagem
produtividade

Tricotagem

Flexibilidade e eficiência dos processos de
ultimação: prototipagem rápida
Flexibilidade e eficiência das tecnologias de ultimação

Ultimação

Materiais e Processos para incorporação de
funcionalidades de elevado desempenho

Reengenharia de
processos de ultimação

Materiais para a flexibilidade e ecoeficiência em ultimação
Flexibilidade e eficiência dos materiais e processos de ultimação: novas necessidades / novos requisitos
Novos métodos de organização e gestão das operações industriais e da empresa
Recolha e uniformização de dados e medidas para confecção

Confecção

Ferramentas / sistemas para promover a qualidade, eficiência e produtividade
Novas tecnologias e materiais para confecção
Melhoria da interface cliente/serviço

Combate à contrafacção

Contributos para a Melhoria Tecnológica
(Inovação Incremental) da ITV

