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Curso online sobre economia circular!
Na luta simultânea a diferentes níveis em todo o mundo com a pandemia, o CICLO contribui para
o desemprego e a requalificação do conhecimento com o seu curso online que chegará em breve.
O projeto “CICLO - Boosting the CIrcular eConomy skills of the EU services Labor fOrce”
is an Erasmus+ KA2 project (2019-2021) que visa atualizar e multiplicar as oportunidades de
atualização e requalificação dos desempregados de longa duração e dos trabalhadores
pouco qualificados, no domínio da evolução do mercado da economia circular, através de
ferramentas e pedagogias VET inovadoras, acompanhadas por métodos de avaliação,
reconhecimento e validação da aquisição de competências.
Durante os últimos meses, a parceria trabalhou no desenvolvimento de um pacote de formação
para o curso em linha do CICLO, com o objetivo de equipar as pessoas com as competências
básicas necessárias em trabalhos relacionados com a economia circular, como gestão da
reciclagem, oportunidades de reutilização e refabricação, e desenvolvimento de serviços
(serviços em vez de produtos). O curso online gratuito conterá 8 módulos diferentes:
1. Economia Circular: O que está no nome?
2. Gestão da Reciclagem
3. Reutilização e Remanufaturação de Materiais
4. Dos produtos aos serviços (Servitização)
5. Competências Suaves para a Economia Circular I e Competências do Século XXI
6. Competências suaves para a economia circular II
7. Boas Práticas
8. Como abordar uma transição em direção a um sistema mais ecológico
A plataforma de e-formação interativa e de fácil utilização será lançada até ao final da
Primavera de 2021 através do website oficial do CICLO, enquanto será testado por peritos e
pelos utilizadores finais visados. Esta formação poderia ser interessante para ser incluída nos
serviços educacionais e outros serviços oferecidos pelos fornecedores de Ensino e Formação
Profissional, Centros de Formação em geral, Instituições de Ensino Superior, e Escolas Abertas,
bem como para as partes interessadas na força de trabalho da UE, ONGs, PMEs, e Serviços
Públicos.
Um elemento muito positivo é que o CICLO e os seus parceiros de formação acreditados irão
assegurar o reconhecimento das competências e qualificações dos estagiários do CICLO
com base no EQF, o ECVET, ou os Quadros Nacionais de Qualificações, maximizando o seu
potencial de acesso ao mercado de trabalho e de integração social e financeira.

No caso de estar interessado neste curso, visite o nosso website: https://www.cicloproject.eu
ou/e
meta
gosto
na
nossa
página
de
Facebook:
https://www.facebook.com/circulareconomyskills.

