
Designação do projeto | TEX4WOUNDS Desenvolvimento de materiais têxteis avançados para tratamento de feridas 
Código do projeto | POCI-01-0247-FEDER-047029
Apoio | Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI ID&T) | I&D Empresarial - Projetos 
em Co-promoção – Aviso 17/SI/2019
Entidade líder | SOMANI - SOCIEDADE TÊXTIL, S.A.
Copromotores | FOURMAG LDA | CENTRO TECNOLOGICO DAS INDUSTRIAS TEXTIL E DO VESTUÁRIO DE 
PORTUGAL-CITEVE| UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
Objetivo | OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Localização do Projeto | NUTS II – NORTE

Data de aprovação | 10-08-2021
Data de início | 01-07-2021
Data de conclusão | 30-06-2023

Montantes envolvidos
Investimento Total: 1.193.071,42 Euros
Investimento Elegível Total: 1.160.986,66 Euros
Apoio Financeiro (Incentivo Não Reembolsável): FEDER 826.543,34 Euros

Síntese do projeto
Tendo em conta o contexto e o impacto social e económico das feridas nos utentes, cuidadores e sistemas de 
saúde, bem como a evolução tecnológica, o custo, os constrangimentos e as dificuldades de utilização de materiais 
de penso já descritas, o consórcio do TEX4WOUNDS pretende desenvolver uma gama de dispositivos avançados 
que deem uma resposta eficaz e custo efetivo no tratamento de feridas. O projeto TEX4WOUNDS tem como 
objetivo global uma gama de produtos para limpeza e tratamento de feridas, com base em novas arquiteturas 
têxteis, recorrendo a estruturas de malha felpa de teia, e a fibras funcionais e a aditivos naturais para impregnação. 
Para tal, serão desenvolvidos 2 grupos de dispositivos:

1) Material de penso para limpeza e desbridamento;
2) Material de penso dinâmico, absorvente e promotor da cicatrização: Será desenvolvido em dois conceitos, 
conforme a tipologia de ferida:
a. Penso de estrutura laminar: para feridas superficiais e pouco profundas com média a elevada quantidade de 
exsudado.
b. Penso de estrutura nuclear: para feridas do tipo loca, profundas, com média a elevada quantidade de exsudado.

Para alcançar os objetivos propostos, estão previstas duas linhas de I&D globais: I&D em novos materiais para 
aplicação em tratamento de feridas (I&D de novas estruturas/ arquiteturas têxteis e aditivos naturais) e I&D em 
processos de aplicação dos aditivos às novas arquiteturas têxteis e assemblagem destas. Para garantir o sucesso 
do projeto, foi criado um consórcio com complementaridade de valências constituído por duas empresas (SOMANI 
e FOURMAG) e duas entidades do Sistema de I&I (CITEVE e UCP). O projeto será desenvolvido por equipas de I&DI 
dotadas das competências necessárias para garantir uma adequada execução que permita potenciar os seus 
resultados, através do valor acrescentado e grau de inovação dos produtos finais.

Atividades
1. Gestão técnica e coordenação do projeto
2. Estudos preliminares e especificações
3. I&D de arquiteturas têxteis para materiais de penso para tratamento de feridas
4. Construção dos protótipos
5. Avaliação e validação das soluções desenvolvidas
6. Disseminação do projeto

Atividades
Previsão da probabilidade de sucesso (considerando o risco associado ao projeto de I&D): Média-Alta – 60% a 80%;
Indicador de resultado (Despesa das empresas em I&D no VAB): 7.87


