
TODOS GANHAMOS.

DOS PLASTICOS:
CIRCULAR SUSTENTAVEL 
ECONOMIA



O projeto CIRCVET visa desenvolver a formação 
mais extensa, gratuita e personalizada em EC 
(economia circular) para plásticos, a nível 
europeu, de acordo com as necessidades e 
problemas das empresas.
O projeto CIRCVET é uma aliança de conheci-
mento, recursos e materiais de formação, entre 
todas as partes interessadas incluídas na candi-
datura: formadores vindos de Universidades e 
centros de formação profissional, centros de 
investigação, clusters e representantes de PME, 
etc., para desenvolver, testar e ministrar os 
Cursos.
As competências verdes são o foco do projeto 
CIRCVET, melhorando os conhecimentos, capa-
cidades, valores e atitudes necessários para 
viver, desenvolver e apoiar uma sociedade 
sustentável e eficiente em termos de recursos, 
com foco no setor industrial dos plásticos.

OBJETIVOS TARGET GROUPS

Desenvolver MATERIAIS DE 
FORMAÇÃO de acordo com 
as NECESSIDADES DAS 
EMPRESAS, abrangendo toda 
a cadeia de valor dos 
plásticos em 7 IDIOMAS DA UE

Adaptá-los para serem 
usados em I-VET (Educação 
e formação profissional 
inicial) e C-VET (Educação e 
formação profissional 
contínua)

Produzir MOOCs/NOOCs 
(cursos online abertos) 
disponíveis e certificados 
através de micro-creden-
ciais

Desenvolver uma Platafor-
ma de e-learning

Construir relações sólidas 
entre academia/centros de 
formação profissional/em-
presas

Pilotar e validar os materiais 
desenvolvidos com cerca 
de 80 empresas e 200 
alunos do setor

EMPRESAS PROFESSORES ESTUDANTES

GRUPOS ALVO



IMPULSIONAR A INOVAÇÃO

IDENTIFICAR NECESSIDADES DE MERCADO RELACIONADAS COM A RESILIÊNCIA E 
PROFISSÕES EMERGENTES

DESENVOLVER NOVOS MÉTODOS DE ENSINO E FERRAMENTAS DE APRENDIZAGEM

CONSTRUIR SISTEMAS DE ENSINO SUPERIOR, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL E EMPRESAS INCLUSIVOS E INTERLIGADOS

ATIVIDADES
Objectivo:
• desenvolver um novo enquadramento e metodologia
• desenvolver conteúdos e materiais, estruturados e prontos a serem 

implementados como MOOCS/NOOCs em formação on-line, e como 
recursos de aulas em formação presencial

Objectivo:
• identificar as necessidades do mercado e profissões emergentes 

(lado da procura), 
• melhorar a capacidade de resposta ao mercado de trabalho a todos 

os níveis (lado da oferta); 
• adaptar a oferta de ensino superior e educação e formação profissio-

nal às necessidades de competências através da conceção e 
entrega de currículos transnacionais para todo o setor, integrando a 
aprendizagem baseada no trabalho

Objectivo:
• estabelecer uma plataforma que possibilite a aprendizagem interati-

va e a construção de comunidades

Objectivo:
• construir um relacionamento melhor e mais forte com as empresas
• estabelecer o enquadramento para professores e formadores 

ministrarem a formação
• fornecer um sistema de micro-credenciais que garanta a aquisição 

dos conhecimentos e competências pelos alunos inscritos.



TARGET GROUPS

Estratégias sistémicas

Eco-design e avaliação do 
ciclo de vida (LCA)

Competências digitais

Processos de fabrico

Reciclagem – Upcycling – 
Downcycling

Utilisadores e utilizações

Fornecimento de mate-
riais – Biomateriais

Recuperação

Empreendedorismo

TÓPICOS
DO CURSO

1. LEVANTAMENTO DE 
NECESSIDADES

Cada candidato realizará um 
teste para avaliar as suas 
necessidades específicas

2. DEFINIÇÃO PERSONALI-
ZADA DO CURSO
Após os resultados da 
avaliação de necessidades 
será definido um Curso para 
cada candidato, combinan-
do os conteúdos elaborados.

3. APLICAÇÃO DO CURSO
Cada módulo, MOOC/NOOC, 
transferirá o conhecimento 
para os candidatos, e essa 
transferência será avaliada 
para cada candidato.

4. CERTIFICAÇÃO
Os candidatos aprovados 
na verificação de cada 
módulo obterão um 
certificado oficial e 
reconhecido.

CURSO DE
FORMAÇÃO



O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação 
não constitui um endosso do conteúdo que reflete apenas as 
opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada 
por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas.

PARCEIROS



MATERIAL DE FORMACAO PRATICA EM ECONOMIA CIRCULAR 
PARA A INDUSTRIA DE PLASTICOS

WWW.CIRCVET.EU INFO@CIRCVET.EU


