ONLINE I Modelos de Negócio para a Circularidade (Ciclo Economia Circular)
DATAS
30 de junho de 2022

LOCAL
Online

HORÁRIO
18:00 - 21:00

DURAÇÃO
3 horas

PREÇO
Associado AEP: 72€
Outros: 80€

ENQUADRAMENTO
A Economia Circular implementa-se pela inspiração nos mecanismos dos ecossistemas naturais: promovendo uma reorganização do modelo económico através da
coordenação dos sistemas de produção e consumo em circuitos fechados. Implica a existência de um processo dinâmico que integre compatibilidade técnica e
económica, com capacidade de se enquadrar no contexto social e institucional existente.
Com esta formação de curta duração de Modelos de Negócio para a Circularidade pretende-se mostrar aos formandos quais os conceitos de modelo de negócio
circular e saber identificá-los para iniciar a viagem da transformação do seu negócio.

OBJETIVOS
No final do curso, os participantes estarão capazes de:
- Compreender os conceitos de modelo de negócio circular
- Identificar modelos de negócio Circulares
- Desenhar um modelo de negócio circular para a sua empresa

PROGRAMA
- O que são modelos de negócio circulares
- Cadeias de abastecimento
- Valorização de recursos
- Produto como serviço
- Plataformas de partilha
- Prolongamento do tempo de vida

METODOLOGIA
- Durante a sessão será usado o método expositivo para acolhimento dos/as formados/as e para uma introdução teórica ao tema.
- O método interrogativo, através da técnicas das perguntas, servirá como uma ferramenta de síntese/resumo no final da sessão.

FORMADORES
Tânia Pinto
- Mestre em Ecologia, Ambiente e Território pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
- Mais de 7 anos de experiência no setor dos resíduos, especificamente biorresíduos, em Portugal e Inglaterra.
- Competências nas áreas de compostagem e digestão anaeróbia, sistemas centralizados e descentralizados de tratamento de biorresíduos, estratégias de prevenção
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e valorização; economia circular.
- Tarefas, no passado e até ao presente, incluem desenvolvimento de projetos, sensibilização ambiental e boas práticas, gestão de equipas, elaboração e
acompanhamento de campanhas de marketing e vendas.
- Extenso trabalho em educação ambiental e educação ao ar livre, desenvolvendo e liderando atividades para todas as idades.
- Voluntariado frequente com ONGs relacionadas com justiça social, ambiente ou proteção de espécies ameaçadas.

DESTINATÁRIOS
Dirigentes e técnicos de:
- PME
- Câmaras Municipais
- Comunidades Intermunicipais
- Outras com interesse na temática

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
As CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO são aplicáveis às modalidades de formação presencial e online.
A inscrição pressupõe o conhecimento e aceitação das Condições Gerais de Participação, disponíveis em:
https://aeportugal.pt/pt/condicoes-gerais-de-participacao
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