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Ecossistemas de Inovação para Empreendedores na Economia Circular 

 

As alterações climáticas já chegaram e todos nós devemos agir para as mitigar e para apoiar a 

transição para um planeta com práticas sustentáveis!  

Foi neste sentido que a parceria do projeto ECO-CEN trabalhou, desenvolvendo várias atividades 

durante os últimos meses para aproximar a comunidade VET da comunidade empresarial e 

empreendedora, facilitando o contributo de ambas as comunidades na transição para modelos 

de gestão mais sustentáveis na Europa.  

➢ Iniciámos o desenvolvimento de um Currículo de Modelos 

de Gestão na Economia Circular, que apoiará a comunidade 

empresarial a introduzir nos seus processos e produtos práticas 

baseadas na economia circular.  

 

➢ Criámos o website ECO-CENT que disponibilizará todos os 

conteúdos em todos os idiomas dos países parceiros neste 

projeto: Inglês, Búlgaro, Alemão, Grego, Português e Esloveno. 

 

➢ Demos os primeiros passos para o desenvolvimento de uma Comunidade de Práticas 

– uma parte essencial do Curso Online Aberto e Massivo (MOOC) que possibilitará a 

interação entre vários stakeholders para partilharem experiências e aprenderem em 

conjunto.  

 

➢ Realizámos o primeiro Fórum Nacional de Stakeholders em todos os países da parceria 

ECO-CENT. Representantes de empresas, de VET e outros stakeholders participaram 

num focus group para a partilha sobre vários temas, nomeadamente: casos sobre práticas 

de inovação em VET; iniciativas atuais e lacunas na cooperação entre empresas e 

organizações VET; boas práticas; entre outros.  

 

 
Participantes no primeiro fórum de stakeholders, 

realizado na Irlanda, debatem o que ainda pode ser feito 

para ajudar as empresas a adotar práticas baseadas na 

economia circular.  

 

  

O que 

atingimos até 

agora! 

 

https://eco-cent.eu/


Primeira reunião presencial da parceria ECO-CENT!  

A primeira reunião presencial do 

projeto ECO-CENT foi realizada no 

dia 21 de setembro de 2022 na 

fantástica cidade de Virginia, na 

Irlanda. Todos os parceiros estiveram 

representados neste evento, 

debatendo o atual progresso do 

projeto, bem como as tarefas e 

iniciativas futuras. Claro que também 

nos divertimos (muito)!  

 

 

 

➢ Desenvolvimento de recursos de formação para empresas 

sobre 5 conhecidos modelos de gestão baseados na 

economia circular. Os materiais incluirão tópicos sobre 

recuperação de recursos, matérias circulares, alargamento da 

vida dos produtos, plataformas de partilha, assim como o 

produto como modelo de serviços. Todos os materiais estarão 

disponíveis nos 6 idiomas da parceria.  

 

➢ O ECO-CENT MOOC será testado e lançado para o público. Dará acesso a vários 

materiais elaborados desde o início do projeto, bem como a outros recursos já disponíveis 

online. A Comunidade de Práticas estará também presente no MOOC. 

 

➢ Um referencial para facilitar equipas ‘skunkworks’ com educadores e empreendedores 

será finalizado e testado. 

 

➢ Os próximos fóruns de stakeholders serão realizados até ao fim do ano. 

 

➢ A próxima reunião presencial da parceria será realizada na Grécia, no início do ano de 

2023.  

 

Acompanhe o projeto ECO-CENT através do nosso website e da nossa página no Facebook, 

onde encontra notícias e informações importantes sobre os tópicos deste projeto!  

Quais os 

próximos 

passos?  
 

https://eco-cent.eu/
https://www.facebook.com/ecocenteu

