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Segunda Reunião Transnacional 

 

A 23 de Outubro de 2020, todos os parceiros participaram na 

segunda reunião transnacional do projecto "CICLO - 

impulsionar as competências em economia electrónica 

CIrcular dos serviços da UE Labor fOrce". Inicialmente, esta 

reunião ia realizar-se na Grécia; contudo, devido à 

pandemia, foi transmitida online.  Os parceiros discutiram em 

pormenor os vários desenvolvimentos do projeto.   

 

CICLO Currículo de Formação e Caixa de Ferramentas de 

Formação Profissional Inicial e Contínua 

 

Durante a reunião, o CICLO Training Curriculum e VET Toolbox 

foi apresentado aos parceiros para lhes permitir desenvolver 

um dos módulos do curso. A concepção do currículo baseou-

se nos resultados da pesquisa documental, grupos focais, 

entrevistas, e inquéritos online realizados em cada país 

parceiro durante a primeira fase da implementação do 

projeto. 

 

Nesta fase do projecto, os parceiros completaram o 

conteúdo, incluindo tópicos como a gestão da reciclagem, 

a reutilização e a refabricação, a prestação de serviços 

(serviços em vez de produtos), competências transversais, 

etc. 

 

Nesta edição, apresentamos a experiência da Meath 

Partnership, que foi responsável pelo desenvolvimento do 

currículo de formação durante esta fase do projeto. 

 

Meath Partnership, Irlanda 

Meath Partnership é uma organização regional responsável 

pela implementação de programas de desenvolvimento 

local, rural, empresarial e comunitário na região. São 

especializadas no desenvolvimento das capacidades das 

comunidades através da prestação de uma série de serviços 

e iniciativas, combatendo a incidência persistente da 

exclusão e desvantagem, desempenhando ao mesmo 

tempo um papel estratégico no desenvolvimento 

económico da região.  

A Meath Partnership desenvolveu o conteúdo da 

concepção curricular do CICLO e módulos on-line com base 

nos seguintes quadros teóricos e normas de qualidade: o 

quadro ECVET, princípios de aprendizagem VET, o quadro de 

competências CYCLE e o modelo ADDIE. Foram fornecidas 

orientações específicas pela Meath Partnership a todos os 

parceiros para apoiar o desenvolvimento de um módulo 

unificado. 

Próximos passos 

 

A fase seguinte inclui o desenvolvimento da nossa plataforma 

online onde os trabalhadores pouco qualificados e os 

desempregados de longa duração terão a oportunidade de 

atualizar as suas competências relacionadas com o emprego 

na economia circular. A nossa plataforma estará pronta no 

final da Primavera de 2021! 

 

Mantenha-se em contacto 

 

Pode visitar o nosso Website e encontra-nos no Facebook 

@circulareconomyskills, onde pode encontrar muitas notícias 

sobre economia circular e iniciativas sustentáveis 

interessantes! 

 

 

https://ciclo-project.eu/publications/
https://www.facebook.com/circulareconomyskills

