PTIC
Portuguese Textile Innovation Club
Clube das Organizações Têxteis Inovadoras

Acções / Iniciativas já
planeadas, envolvendo
empresas PTIC
Vila Nova de Famalicão
V.N. Famalicão . Covilhã . Monastir (Tunisia) . São Paulo (Brasil) . Buenos Aires (Argentina) . Santiago (Chile)

1.1.

Constituição do Portuguese Textile Innovation Club

Convite a empresas inovadoras para associação ao PTIC, integradas automaticamente após resposta
afirmativa por escrito.
As Empresas / Organizações participantes procederão posteriormente, através de formulário on-line
(http://www.surveygizmo.com/s3/491375/Inqu-rito-Qualifica-o-para-a-Inova-o) à proposta de
especialistas seus a integrarem o Grupo de Especialistas PTIC conjuntamente com personalidades do
meio científico e tecnológico e especialistas das principais fileiras de aplicação dos produtos têxteis.
Data:

1.2.

Em curso

Abertura do PTIC a novos participantes através de processo de
Qualificação.

Processo de abertura a novos participantes, através de candidatura, verificação da adequabilidade do
perfil da Empresa / Organização candidata às especificidades do PTIC, e eventual formalização escrita.
Candidatura online, através do preenchimento com dados caracterizando a Empresa/Organização.
Em:

http://www.surveygizmo.com/s3/491375/Inqu-rito-Qualifica-o-para-a-Inova-o

Data:

a definir

1.3.

Círculos de Intelligence para a Inovação

Novo formato de interacção entre especialistas PTIC consistindo em reuniões de apresentação e
debate de temas relevantes ou de partilha de informação recolhida e tratada pela unidade de
Intelligence do CITEVE sobre tecnologias e oportunidades de mercado.

Primeira edição:
O CITEVE demonstrará este conceito promovendo, já em 29 de Março próximo, o 1º Círculo de
Intelligence para a Inovação, neste caso sobre equipamentos de protecção individual, resultante da
participação de especialistas CITEVE na “PPE Conference 2011 (protective textiles and clothing):

Consolidating european PPE leadership through user-driven innovation” e convidando a assistir e
debater representantes das organizações convidadas para se associar ao PTIC com interesse industrial
focado nesta área.
Data:

29-03-2011

Em:

CITEVE (Famalicão)

1.4.

Lançamento do portal www.imatec.org

Data:

24/26 de Maio de 2011

Em:

Techtextil 2011 International Trade Fair for Technical Textiles and Nonowevens ,
Frankfurt (Alemanha)

No quadro da informação qualificada para o PTIC e os seus especialistas, o IMATEC Intelligence em
Materiais e Tecnologias Avançadosi, um projecto coordenado pelo CITEVE, lançará o portal
www.imatec.org, com informação sobre novos materiais, tecnologias e inovação em produtos. A
informação privilegiada e o acesso a uma plataforma de colaboração orientada para a inovação,
desenvolvidas no quadro das actividades de intelligence tecnológica e competitiva do CITEVE, serão
reservados às empresas e demais entidades Portuguese Textile Innovation Club.

1.5.

Directório Portuguese Textile Innovation Club

Elaboração e promoção de um directório, Portuguese Textile Innovation Club Director.
As Empresas / Organizações que vierem a aderir ao PTIC até 15 de Abril, integrarão a primeira edição
deste Directório, a ser distribuído já na próxima edição da TechTextil em Maio de 2011.

1.6.
Data:

Roadmap para a Inovação
Elaboração em curso. Apresentação da primeira edição em Novembro de 2011, no XIII
Fórum da Indústria Têxtil

Construir um Roadmap para a Inovação da Indústria Têxtil Portuguesa, orientado para incrementar o
potencial competitivo das empresas por esforços ao nível da investigação, desenvolvimento e
inovação ao nível dos processos, dos produtos e das aplicações, com destaque para todas aquelas que
assegurem valor acrescentado para a Indústria Têxtil.

Os especialistas PTIC, distribuídos por grupos de trabalho organizados num primeiro instante conforme
as áreas temáticas definidas pela EURATEX como prioritárias para a inovaçãoii e associando ainda um
grupo de especialistas das principais fileiras (Clusters) de aplicação dos produtos da Indústria Têxtil,
reunir-se-ão para, usando metodologias de prospectiva reconhecidas, propor rumos e prioridades para
a inovação, do que resultará a proposta prévia de Roadmap para a Inovação da Indústria Têxtil
Portuguesa, até ao final do actual semestre.
A comunidade de especialistas do Portuguese Textile Innovation Club, assegurará que o Roadmap
para a Inovação se transforme num instrumento dinâmico, demonstrando periodicamente resultados
e actualizando-o de forma a poder acompanhar o elevado dinamismo das empresas, do meio científico
e, acima de tudo, dos mercados.

1.7.

Compromisso para a Inovação: Apresentação pública

Data:

XIII Fórum da Indústria Têxtil

Em:

CITEVE (Famalicão) ou outro local a estabelecer

Acto público de apresentação e assinatura do Compromisso para a Inovação entre as Empresas e
demais Organizações do Portuguese Textile Innovation Club.

i
ii

Integrado na Estratégia de Eficiência Colectiva do Pólo de Competitividade das Industrias da Moda
1: Fuga às commodities e aposta nos produtos especializados, 2: Novas aplicações têxteis e 3:

Costumização de produtos e conceitos inteligentes de produção, logística e distribuição.

