
duração 
14 horas 
 
datas de realização 
24 e 31 de maio, 7 e 14 jun. 
de 2021 
 
horário 
14h00-17h30 
 
Live training 
 
 
preço de inscrição 
180 € 
 
descontos 
. 144€ para inscrições 
efetivas/ pagas até 15 dias 
antes do início do curso. 
 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
valor isento de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
 
nota 
os descontos não são 
acumuláveis 
 
 
 
inscrições e informações 
josecmaximino@ua.pt 
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

Fundamentação 
O atual modelo económico assente em extrair-transformar-usar-rejeitar tem não só 
levado ao limite a disponibilidade dos recursos do planeta, como também à 
incapacidade de repor igual valor para que esteja disponível para as gerações 
futuras.  
As abordagens propostas pela economia circular, conceito alternativo ao modelo 
linear de produção e consumo, apontam para a redução, reutilização, recuperação e 
reciclagem dos recursos usados com o intuito de mitigar impactes ao longo do ciclo 
de vida dos produtos e serviços gerados, bem como repor o valor natural. 
A economia circular, mais do que uma moda, é um imperativo societário que alia a 
competitividade empresarial à gestão sustentável dos recursos utilizados desde o 
design à distribuição de produtos e serviços, reorganizando sistemas de produção e 
consumo em circuitos fechados. 
O curso pretende enquadrar a economia circular através da análise das principais 
políticas públicas, referenciais normativos e estudos de caso, permitindo aos 
formandos formular estratégias de circularidade nas suas organizações. 
 
objetivos específicos 
No final do curso o formando estará apto a: 
- Conceptualizar a economia circular e os seus benefícios; 
- Conhecer as políticas públicas e instrumentos de incentivo de adesão à economia 
circular; 
- Identificar e aplicar os princípios associados à economia circular; 
- Interpretar as orientações para a implementação de sistema de gestão da 
economia circular; 
- Utilizar a ferramenta de autoavaliação do grau de maturidade organizacional no 
que concerne à economia circular; 
- Conhecer diversos modelos de negócio de economia circular. 

 
destinatários 
Líderes, gestores intermédios, responsáveis de sistemas de gestão e outros 
licenciados com interesse em compreender os conceitos da economia circular e 
avaliar da viabilidade e oportunidade em formular estratégias e implementar práticas, 
nas suas organizações, no domínio da economia circular, nas vertentes de gestão, 
tecnologia e inovação. 
 
conteúdos programáticos 
 Warm up: reflexões  
 Conceito da economia circular 
 Princípios da economia circular 
 Estratégia europeia, quadro legal e incentivos para a economia circular 
 Visão para a economia circular em Portugal 2030 
 Orientações para implementação da economia circular 
 Avaliação do grau de maturidade de economia circular 
 Tecnologia e inovação 
 Modelos de negócio 
 Wrap Up / síntese 

 

Introdução à economia circular 
Live Training 



 Coordenador e formador 
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Testemunhos de outros cursos lecionados pelo formador 

“Achei a formação muito bem concebida e vai fazer, sem dúvida, que eu melhore a eficácia 
das reuniões organizadas por mim. O formador tem bons conhecimentos da matéria e dinami-
zou muito bem a formação.” (Live Training), Ana Elisa Costa Santos (2020) 

Miguel Oliveira é especialista em gestão da qualidade (2018), 
doutorando em Ciências Económicas e Empresariais, ramo de ges-
tão, Universidade de Aveiro. É professor adjunto convidado na EST-
GA. Ao longo da sua atividade profissional exerce funções de direção 
superior, consultor e formador no contexto dos negócios e Adminis-
tração Pública (CAGEP, FORGEP, GEPAL e CEFADAL) nos domí-
nios da gestão estratégica, gestão da mudança, excelência e inova-
ção organizacional, liderança e coaching. 


