
 
 

PROJETOS DE I&D - PROJETOS INDIVIDUAIS 

 

TERRYPLANET 

Desenvolvimento de felpos com base em conceitos de economia circular 

 

Designação /Acrónimo: TERRYPLANET - Desenvolvimento de felpos com base em 

conceitos de economia circular 

Código do projeto: POCI-01-0247-FEDER-045244 

Objetivo principal: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação  

Região de intervenção: Norte  

Entidade beneficiária: Mundotêxtil – Indústrias Têxteis SA  

 

Data de aprovação: 2020-04-07 

Data de início: 2019-11-02 

Data de conclusão: 2021-11-01 

Custo total elegível: 545.477,78 € 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional) – 335.190.73 € 

 

Síntese do projeto:  

O projeto TerryPlanet visa o desenvolvimento de felpos inovadores e baseados em 

princípios de economia circular, recorrendo a fibras naturais mais sustentáveis, a 

inclusão de resíduos fibrosos, o incremento da durabilidade e tempo de vida e a redução 

da quantidade de matérias-primas utilizadas. 

É um projeto financiado pelo Portugal 2020 no âmbito do Programa Operacional 

Competitividade e Internacionalização e do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional.  

O projeto conta com a colaboração da Universidade do Minho. 

 



 

 

PROJETOS AUTÓNOMOS DE FORMAÇÃO 

 

Designação do projeto: Qualificar os RH da MUNDOTÊXTIL 

Código do Projeto: POCI-03-3560-FSE-039570 

Objetivo principal: Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio 

à mobilidade dos trabalhadores 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: MUNDOTÊXTIL - Indústrias Têxteis, S.A. 

 

Data da aprovação: 19-12-2018 

Data de início: 11-03-2019 

Data de conclusão: 18-12-2020 

Custo total elegível: 162.104,67€ 

Apoio financeiro da União Europeia: FSE - 81.052,34€ 

 
Objetivos, Atividades e Resultados esperados/atingidos: 

a) Grau de cumprimento das atividades previstas no plano de formação, aferido 
através da relação entre o número de horas de formação programadas e o 
número de horas de formação realizadas no âmbito do projeto (%): 95% 
 

b) Percentagem de trabalhadores que, por metido de inquirição, se considerem 
mais aptos para a inovação e gestão, em relação ao total dos trabalhadores 
abrangidos: 95% 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Projeto de I&D – Projetos Individuais 

TERRYADVANCE 

Desenvolvimento de uma nova geração de estruturas de felpos customizados 

 

Designação /Acrónimo: TERRY_Advance - Desenvolvimento de uma nova geração de 

estruturas de tecidos de felpos customizados 

Código do projeto: POCI-01-0247-FEDER-011140 

Objetivo principal: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a 

inovação  

Região de intervenção: Norte  

Entidade beneficiária: Mundotêxtil – Indústrias Têxteis SA  

Data de aprovação: 2016-05-11 

Data de início: 2016-01-01  

Data de conclusão: 2018-06-30 

Custo total elegível: 483.135,01 € 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional) - 271.973,28€ 

 

Síntese do projeto: 

O projeto TerryAdvance tem por objetivo o desenvolvimento de tecidos de felpo 

avançados, com base num conceito inovador, para áreas de mercado específicos, como 

são o da hotelaria, spas, desporto e praia/piscina. Este novo conceito inclui a 

potenciação da absorção da estrutura de felpo, ao mesmo tempo que se consegue uma 

sensação de secura e toque suave e agradável ao uso, incorporando diversas 

funcionalidades consoante o tipo de aplicação. Este desenvolvimento será centrado no 

princípio de estruturas tridimensionais e multicamadas, com o objetivo de comunicação 

de líquidos entre várias camadas, de modo a favorecer as propriedades referidas. 

É um projeto financiado pelo Portugal 2020 no âmbito do Programa Operacional 

Competitividade e Internacionalização e do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional. O projeto conta com a colaboração da Universidade do Minho.  


