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Curso online de Economia Circular
disponível em português!
O projecto "CICLO - Boosting the CIrcular eConomy skills of the EU services Labor fOrce" que
visa actualizar e multiplicar as oportunidades de a requalificação e requalificação de
desempregados de longa duração e trabalhadores pouco qualificados, no domínio da
evolução do mercado da economia circular, tem muito prazer em anunciar o lançamento da
sua platforma em Português. Convidamos os utilizadores interessados a registarem-se e a
desfrutarem dos materiais sem custos no seu próprio espaço, ritmo e tempo, o que os ajudará a
desenvolver competências básicas de economia circular relacionada com o trabalho. Os 8
módulos do CICLO encontrados na plataforma são:
1. Economia circular: O que está num nome?
2. Gestão da Reciclagem
3. Reutilização e Remanufacturação 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 para um sistema mais ecológico
Após a conclusão do curso, o CICLO oferece aos utilizadores a possibilidade de obterem a sua
certificação de acordo com o Quadro Europeu de Qualificações (EQF).
O CICLO poderia ser incluído nos serviços educativos e outros serviços oferecidos pelos
fornecedores de Ensino e Formação Profissional (EFP), Centros de Formação em geral,
Instituições de Ensino Superior, e Escolas Abertas, bem como para as partes interessadas na
força de trabalho da UE, ONG, PMEs, e Serviços Públicos, uma vez que pode melhorar as
competências dos desempregados de longa duração e dos trabalhadores pouco qualificados e
maximizar o seu acesso ao mercado de trabalho. Para este efeito, o CICLO está a preparar um
pacote de adaptação e política (e-book) com orientações específicas para os interessados
sobre como integrar o pacote de formação do CICLO nas suas actividades de formação normais,
como utilizá-lo como componente do EFP e como os módulos e formandos podem ser
acreditados com base no ECVET.
Além disso, durante o mês de Setembro, o CICLO organizará um evento local para os
interessados, bem como uma Conferência Internacional, ambos os eventos a serem realizados
online. Fique atento para mais informações:
- Facebook: https://www.facebook.com/circulareconomyskills
- Website: https://www.ciclo-project.eu

