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Ecossistemas de Inovação para Empreendedores na Economia Circular 

 

A transição de modelos de consumo tradicionais para práticas 

mais sustentáveis oferece novas oportunidades para os 

negócios existentes e emergentes, na Europa e a nível global. 

Os desafios e benefícios potenciais associados ao movimento 

para uma economia circular destacam a inovação como 

elemento impulsionador do desenvolvimento económico sustentável. No campo da educação, a 

inovação é geralmente reconhecida como crítica para a melhoria contínua do setor, mas não é 

parte do processo de desenvolvimento de forma sistemática. Esta realidade é similar para a 

oferta de VET, que necessita desenvolver uma cultura de inovação e criatividade para responder 

às necessidades das tendências emergentes como é o caso da economia circular.  

O projeto ECO-CENT foi criado para desenvolver e disponibilizar recursos de formação que 

respondam às necessidades da comunidade empresarial, através de modelos sustentáveis a 

nível social, económico e ambiental, e da comunidade VET, apoiando a sua adaptação à 

economia circular. O projeto ECO-CENT pretende ainda fortalecer as sinergias locais entre os 

profissionais VET e os representantes empresariais, através da criação de fóruns em todos os 

países da parceria para facilitar o desenvolvimento de ecossistemas de inovação e, 

consequentemente, a transição para uma economia verde na Europa.  

O projeto ECO-CENT é cofinanciado pela Comissão Europeia através do Programa Erasmus+ 

e conta com a participação das seguintes entidades: 

  

Conheça este 

projeto!  



 

A primeira reunião da parceria ECO-CENT 

A reunião de início do 

projeto ECO-CENT foi 

realizada via ZOOM no dia 

10 de março de 2022. 

Representantes de todos 

os parceiros participaram 

ativamente, esclarecendo 

os objetivos e atividades 

do projeto ECO-CENT. As 

próximas tarefas foram 

identificadas e 

calendarizadas, incluindo as próximas reuniões online e presencial, a identidade visual do 

projeto, o Plano de Qualidade, o Plano de Promoção e o relatório de análise de potenciais 

riscos. 

O projeto disponibilizará os seguintes 

resultados:  

▪ Elaboração de recursos de formação 

para empresários e empreendedores, 

sobre as principais estratégias para a 

gestão na economia circular.   

 

▪ Criação de um referencial para 

skunkworks, sobre como colaborar com 

educadores de forma a encontrar 

soluções inovadoras.  

 

▪ Desenvolvimento de um programa de 

formação, feito à medida.  

 

▪ Criação de uma plataforma com 

cursos online gratuitos. 

  

▪ Elaboração de recomendações 

políticas, apresentando o modelo ECO-

CENT como uma boa prática no processo 

de transição para uma economia 

sustentável na Europa.  

A equipa ECO-CENT:  

Uma parceria internacional responsável pela 

implementação do projeto:  

- Município de Lousada – Portugal  

(Coordenador do projeto)  

 

- Spectrum Research Centre – Irlanda   

 

- Skills Elevation FHB – Alemanha  

 

- CARDET - Chipre  

 

- The Chamber of Commerce and 

Industry of Slovenia – Eslovénia  

 

- Bulgarian-Romanian Chamber of 

Commerce and Industry – Bulgária 

 

- University of the Aegean – Grécia  

 

Acompanhe este projeto em eco-cent.eu 

https://www.cm-lousada.pt/
https://spectrumresearchcentre.com/
http://www.skillselevationfhb.com/
https://www.cardet.org/
https://www.gzs.si/
https://www.gzs.si/
https://brcci.eu/en/
https://brcci.eu/en/
https://www.aegean.gr/
https://eco-cent.eu/

