
 

Sessão de Divulgação eBIZ-TCF 

| 22 de Junho | CITEVE - Vila Nova de Famalicão | 

Exmo.(a) Senhor(a), 
 
O actual paradigma do negócio da moda é complexo e altamente exigente do ponto de vista da gestão e controlo de 
toda a cadeia de valor, envolvendo uma enorme diversidade de actores distribuídos à escala global. Neste contexto, a 
sustentação dos diferentes processos associados ao negócio em plataformas electrónicas ganha um papel cada vez 
mais importante. 

O eBIZ-TCF é uma iniciativa Europeia que pretende harmonizar processos de negócio, arquitecturas 
e normas para a troca de dados, a nível europeu e internacional, nas Indústrias Têxtil, Vestuário e 
Calçado. Este projecto foi lançado em 2008 pela Comissão Europeia, através da DG Enterprise and Industry, e é 
gerido por um consórcio de três parceiros chave (EURATEX, CEC, ENEA) e coordenado pela Associação Europeia do 
Sector Têxtil e Vestuário. 

Pela importância que esta temática assume para a ITV, o CITEVE, em parceria com a Euratex, realiza uma Sessão 
de Divulgação, no próximo dia 22 de Junho, no Auditório do CITEVE em Vila Nova de Famalicão, aberta a todos 
os interessados. 

Programa 
14h15 - Recepção de participantes  
14h30 - Boas Vindas  
               Helder Rosendo, CITEVE  
14h40 - eBIZ - Apresentação multimédia  
14h50 - O e-Business na Indústria da Moda - Apresentação do eBIZ e seus objectivos  
               Mauro Scalia, EURATEX  
15h10 - A Avaliação de Impacto  
               Marco Ricchetti, eBIZ  
15h25 - Implementação do eBIZ na Indústria Têxtil e Vestuário em Portugal  
               – exemplo piloto da empresa DIELMAR  
               Mauro Scalia, EURATEX  
15h40 - Implementação do eBIZ na indústria de Calçado  
               – perspectiva de um fornecedor de soluções ERP  
               Carlos Cardeiro, Oficina de Soluções  
16h00 - Implementação do eBIZ em Portugal através da Plataforma ShoeBiz  
               César Toscano, INESC PORTO  
16h15 - eBIZ - Arquitectura de Referência  
               Arianna Brutti, ENEA  
16h30 - O papel da GS1 na Arquitectura de Referência  
               GS1 Portugal  
16h45 - Debate / Conclusões  
18h15 - Networking coffee  

Inscrições até 20 de Junho para o endereço de e-mail ccastro@citeve.pt  ou através do telefone: 252 300 396.

Melhores cumprimentos, 

Cristina Castro 
Relações Públicas 

mais informações em www.citeve.pt   
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