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CICLO publica resultados da sua
investigação sobre a Economia
Circular
Este projeto inovador prevê o desenvolvimento de um ecossistema de mercado de trabalho de
Economia Circular (EC) online interativo e orientado para as necessidades, bem como um
mapeamento de competências e a criação de um pacote de formação para pessoas empregadas
e desempregados. O objetivo é dotar estas pessoas com competências básicas do mercado de
trabalho relacionadas com a EC, como a gestão de reciclagem, oportunidades para reutilização
e remanufactura e desenvolvimento da servitização (serviços em vez de produtos). O projeto
CICLO e os seus parceiros de formação credenciados garantirão o reconhecimento de
competências e qualificações dos participantes do projeto, com base no EQF e ECVET,
maximizando o seu potencial de acesso ao mercado de trabalho e da sua integração social e
financeira.
O projeto teve início em outubro de 2019 e terá duração total de dois anos. É coordenado pela
organização “Nezisková organizácia Centrum kontinuálneho vzdelávania” (Eslováquia). As
outras organizações participantes são "Centre for Social Innovation Ltd." (Chipre), "Stimmuli for
Social Change" (Grécia), "Meath Community Rural and Social Development Partnership Ltd"
(Irlanda), "Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale" (Itália), "PRISMPromozione Internazionale Sicilia-Mondo" (Itália), “Instituto Politecnico de Santarem” (Portugal)
e “Magenta Consultoria Projects SL” (Espanha).
Durante os últimos meses, os parceiros trabalharam nos seus relatórios de pesquisa nacionais
sobre a dinâmica atual e futura do ecossistema da Economia Circular, explorando as
competências que podem ser atualizadas por meio de ferramentas TIC, as lacunas nesses
campos e as necessidades do público alvo nos países parceiros da União Europeia. Estes
relatórios são uma compilação dos resultados de pesquisas documentais, focus groups,
entrevistas e pesquisas online, cujos resultados foram resumidos e compilados no livro
“Ecossistema e quadro metodológico de competências na Economia Circular”. As principais
conclusões do relatório de pesquisa transnacional foram:
• Consumidores, empresas e partes interessadas carecem de consciência ambiental e
conhecimento sobre as práticas e benefícios de EC no meio ambiente e economia;
• Existem empresas que têm competências e disposição para participar na EC, contudo,
a legislação não avança e não dá apoio suficiente para uma mudança relevante nessa
direção;
• Falta de cooperação, apoio económico governamental e infraestrutura adequada para
que as empresas e setores façam a transição para a EC. Os países parceiros da União

Europeia devem implementar os melhores procedimentos para garantir a transição para
a EC e a divulgação das suas práticas;
• Falta de conhecimento e mão-obra qualificada. Por este motivo, a necessidade de
formação no âmbito da EC surge como um principal fator na implementação das suas
práticas, tanto para a população em geral, como para as empresas. Alguns passos
promissores na formação estão a ser dados em países como a Irlanda e Espanha.
O relatório de pesquisa transnacional foi enviado para revisão por pares, a um especialista
externo em cada país parceiro e foi descrito como "um excelente ponto de partida [para as partes
interessadas e a continuação do CICLO] devido à transparência e integridade das informações
dadas". O relatório de revisão por pares transnacional mostrou, entre outras conclusões, que:
• Os resultados de cada país são considerados de alto valor, pois dão uma visão
atualizada dos desenvolvimentos em EC nos países parceiros, juntamente com
conclusões e recomendações sobre as necessidades de formação em EC nesses países.
• As principais conclusões práticas são claramente explicadas, e os tipos de barreiras que
a sociedade pode enfrentar na adoção e estabelecimento de sistemas de EC são bem
descritos.
• O relatório dá uma explicação precisa sobre a situação nos países envolvidos no projeto,
bem como, nas legislações europeias e nacionais. As boas práticas apresentadas dão
uma ideia de como foram dados os passos na direção da EC nos países participantes.
Os seus desafios e lacunas poderiam ser descritos mais adiante para uma melhor
implementação deles.
• A quantidade de informações coletadas e o número de participantes nas diferentes
atividades oferecem uma visão confiável e transparente sobre a EC nos países parceiros.
Para mais detalhes, o relatório de revisão por pares transnacional pode ser encontrado no
Website da CICLO, que também pode dar mais informações sobre ações futuras, eventos,
notícias e outros materiais relevantes que serão produzidos nas próximas fases da
implementação do projeto. Encontre-nos também no Facebook.

