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Círculos de Intelligence para a Inovação :: 19 Abril

Exmo.(a) Senhor(a)
No quadro do IMATEC - Intelligence em Materiais e Tecnologias e organizado pelo CITEVE, vai acontecer, no
próximo dia 19 de Abril, um novo encontro de apresentação e debate orientado para a partilha de informação recolhida
por especialistas do CITEVE num evento técnico-científico relevante.
Com este modelo de encontros breves, denominados Círculos de Intelligence para a Inovação, pretende-se informar,
promover a discussão, construir conhecimento e potenciar a inovação como resultado do encontro entre especialistas e
técnicos das Empresas e do meio Tecnológico e Científico.
EVENTO EM ANÁLISE:
EURATEX, ETP for the Future of Textiles and Clothing - 6th Annual
Public Conference: Societal Challenges – Textile Solutions, 31 March
– 1 April, Brussels (Belgium).
Nesta conferência apresentaram-se empresas e áreas de negócio
assentes em produtos inovadores baseados em têxteis, muitas vezes
desconhecidos do público mas que ajudam a resolver necessidades
sociais essenciais, tais como o abastecimento de água e energia,
alimentação e segurança alimentar, cuidados médicos, sustentabilidade
das cidades, mobilidade e outros.
Apresentaram-se ainda as posições da Plataforma Têxtil Europeia sobre
o futuro da I&D na UE, as políticas de inovação e ensino/ formação e a
colaboração com outras plataformas tecnológicas europeias.
APRESENTAÇÃO
Helder Rosendo, CITEVE - Subdirector Geral
COMUNICAÇÃO CONVIDADA
Rui Faria e Fernando Eblagon, Grupo Euronete
MODERAÇÃO
Fernando Merino, CITEVE – Intelligence
DATA E LOCAL
19 de Abril de 2011 | 16h30 - 17h30
CITEVE - Vila Nova de Famalicão
Participação livre mas sujeita a inscrição, até às 24 horas do dia anterior ao evento, para intelligence@citeve.pt.
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IMATEC é um Projecto Âncora do Pólo de Competitividade da Moda.

Esta mensagem é enviada sob a nova legislação sobre correio Electrónico, art. 22.º do Decreto-lei n.º 7/2004, de 7 de Janeiro sobre
correio electrónico não requisitado: "Um e-mail não poderá ser considerado spam quando inclui uma forma de ser removido". Se
deseja deixar de receber os nossos e-mails, responda a esta mensagem com a frase REMOÇÃO DA LISTA DE CONTACTOS na linha de
Assunto.
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