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SÍNTESE DO PROJETO
A Sidónios Seamless Tech SA localiza-se em Barcelos e foi
criada em 2002, fruto de um spin-off da atividade seamless
(sem costura) da empresa Sidónios Malhas. A empresa tem
vindo a reforçar a sua competitividade na indústria têxtil através
da inovação, diferenciação, qualidade e rapidez de entrega dos
seus produtos. A empresa suporta a sua produção em teares
seamless e matérias-primas de qualidade, assumindo que
do ponto de vista estético e funcional os produtos assim
produzidos satisfazem os consumidores a nível de conforto,
performance e ajuste ao corpo.
A empresa tem vindo a apostar no segmento de desporto,
o qual já é responsável por 95% da sua faturação. A Sidónios
encontra-se a preparar o lançamento da sua marca própria
de desporto denominada Outflow. Esta marca terá como
objetivo o desenvolvimento de artigos de vestuário de desporto
posicionados em segmentos de alto-valor acrescentado devido
às funcionalidades técnicas integradas, nomeadamente, rápida
evaporação do suor, respirabilidade, compressão muscular,
termorregulação, bem como o lançamento de produtos de
inovação radical que têm vindo a ser desenvolvidos com o
CENTI e com a Faculdade de medicina da Universidade do Porto.

O presente projeto traduz o esforço de ID da empresa na busca
de soluções têxteis inovadoras, em particular artigos têxteis de
primeira camada dirigidos à melhoria de performance na prática
desportiva, com a libertação de anti-inflamatórios (ibuprofeno).
Além da aplicação destas soluções no mercado dos têxteis técnicos
para desporto, é objetivo deste projeto que os desenvolvimentos
alcançados sejam extrapolados para outras áreas de negócio,
como é o caso da roupa interior, para aplicação em medicina
geriátrica, no tratamento de dores crónicas como artrites.
Também a linha de produtos técnicos da Outflow (como
as cintas pré e pós parto) deverão apresentar um conjunto de
funcionalidades que as diferenciarão dos produtos concorrentes.
Apesar de ainda não estarem finalizados todos os testes
de funcionalidade, os resultados intercalares são bastante
promissores. A nova linha de produção permitirá à empresa
ultrapassar os atuais constrangimentos de produção, uma
vez que a capacidade produtiva atual se encontra no limite.

