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Atividade de formação 
A 7 e 11 de Junho de 2020, os parceiros participaram numa atividade 

de formação com uma ordem a fim de reforçar a capacidade na 

entrega do material de formação do CICLO. Os parceiros 

participaram ativamente e partilharam as suas realidades nacionais. 

 

CICLO Plataforma Multifuncional e Interativa 
 

O CICLO tem muito prazer em anunciar o lançamento da sua 

plataforma em inglês. Convidamo-lo a fazer o seu registo e a desfrutar 

gratuitamente no seu próprio espaço, ritmo e tempo, do material que 

irá ajudá-lo a desenvolver competências básicas de economia 

circular relacionada com o trabalho. A plataforma do CICLO oferece 

a possibilidade de obter a certificação de acordo com o Quadro 

Europeu de Qualificações. Veja os 8 módulos do CICLO encontrados 

na plataforma: 

 

 
 

 E-books  

Nesta newsletter, apresentamos a experiência da Magenta 

Consultoria de Espanha, que liderou o desenvolvimento do 1º e-

book do CICLO, que apresenta analiticamente o estado atual 

da economia circular na UE, analisa as diferenças nas formações 

de economia circular e dá sugestões. Além disso, apresenta as 

boas práticas de implementação da CE. Pode ler e descarregá-

lo aqui. Este e-book é ótimo para profissionais potenciais e atuais 

no mercado de trabalho. 

Também apresentamos Stimmuli para a Mudança Social da 

Grécia, que está a liderar o desenvolvimento do 2º e-book do 

CICLO, que será um pacote de adaptação e política com 

orientações específicas para os interessados sobre como 

integrar o pacote de formação do CICLO nas suas atividades 

normais de formação, como utilizá-lo como componente de EFP 

e como os módulos e formandos podem ser acreditados com 

base no ECVET. Este e-book estará pronto até ao final do Verão! 

 

 

Magenta Consultoría, Spain 
 

Magenta Consultoría Projects S.L.U. é uma empresa de consultoria 

especializada em igualdade de género, estudos sociais, e projetos 

europeus. A filosofia da Magenta baseia-se nas pessoas e na ideia 

de contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Para o 

efeito, desenvolvem diferentes projetos dirigidos a jovens, mulheres, 

grupos vulneráveis e pessoas em risco de exclusão social, a fim de 

promover a sua inclusão e ajudar a desenvolver as suas 

competências. Além disso, a Magenta oferece programas de 

formação à medida, combinando educação formal e não formal, 

cursos de línguas e programas de mobilidade. Através do seu 

trabalho e programas, investem diariamente os seus esforços na 

promoção da igualdade de oportunidades para todos e na 

reconstrução de uma sociedade equilibrada e justa. 

 

Stimmuli for Social Change, Greece 
 
A STIMMULI é uma organização de investigação em inovação social que 

trabalha em projetos centrados no impacto social. Concebe e 

desenvolve novas abordagens, projetos inovadores, práticas eficazes e 

ferramentas para melhorar a inovação social. O seu trabalho visa 

aproveitar o poder da colaboração entre universidades, organizações 

sem fins lucrativos, empresas sociais, empresas e governos, para enfrentar 

mais eficazmente e a uma escala mais vasta os prementes desafios da 

sociedade. A sua visão é a de apoiar as pessoas a tornarem-se poderosos 

catalisadores da mudança social. Para o conseguir, Stimmuli for Social 

Change concebe e implementa projetos educacionais e de 

capacitação que cultivam atitudes de mudança, injetam o pensamento 

empreendedor e impulsionam mudanças de comportamento para estilos 

de vida mais sustentáveis. As suas principais atividades são: 1) Conceção 

e avaliação da aprendizagem; 2) Formação e capacitação, 3) 

Investigação Social e 4) Gestão de Projetos. 

 

 

Próximos passos 

 
A fase seguinte inclui o desenvolvimento do CICLO Plataforma 

Multifuncional e Interactiva nas línguas nacionais dos parceiros do 

projeto (eslovaco, grego, espanhol, italiano, português), que dará 

às pessoas empregadas e aos desempregados de longa duração 

a oportunidade de desenvolverem competências básicas 

relacionadas com o emprego na economia circular e aprenderem 

ao seu próprio ritmo. A nossa plataforma estará pronta no final de 

Julho de 2021! 

 

Contacte-nos 

 

Visite o nosso Website e encontre-nos no Facebook 

@circulareconomyskills.  

 

 

 
 

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

