
ECONOMIA CIRCULAR – COMO 

TORNAR O SEU PRODUTO 

SUSTENTÁVEL COMPETITIVO (25 

HORAS) 

Módulo 1 – Introdução à economia circular em organizações (3H)

1.1 A economia circular e os seus benefícios;

1.2 Princípios da economia circular

Módulo 2 – Avaliação da maturidade da economia circular (7h)

2.1 Avaliação do grau de maturidade de economia circular (caso estudo)

2.2 Orientações para implementação dos princípios da economia circular

2.3 Indicadores para a avaliação da economia circular

Módulo 3 – Boas práticas para a implementação dos conceitos de economia 

circular – Estudos de caso (9h)

3.1 Estratégias para a conceção de produtos circulares

3.2 Estratégias para a promoção de modelos de negócio circulares

3.3 Boas práticas de e aplicação de princípios de economia circular na indústria dos 

moldes e dos plásticos

Módulo 4 – Definir procedimentos para a implementação de um sistema de 

gestão vocacionado para a economia circular (3h)

4.1 Decisões na cadeia de valor do produto – Alterações para a sustentabilidade dos 

produtos

4.2 O papel do mercado, das finanças e da regulamentação numa economia circular

Módulo 5 – Políticas públicas de Apoio à Economia Circular (3h)

5.1 Instrumentos e incentivos de apoio à implementação da Economia Circular

Dotar os formandos de conhecimentos técnicos sobre economia circular e 

respetiva implementação.

– Dotar os formandos de conhecimentos gerais sobre economia circular, benefícios

para as organizações e para o planeta, orientações para a sua implementação

- Dotar os formandos de conhecimentos sobre modelos de negócio associados à

economia circular;

- Dotar os formandos sobre sistemas de incentivos de apoio à implementação de 

economia circular

CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS

OBJETIVO

GERAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS 



METODOLOGIAS DE 
FORMAÇÃO E 

AVALIAÇÃO

MODALIDADE 
FORMAÇÃO E FORMA 

DE ORGANIZAÇÃO

FORMADOR/A

DESTINATÁRIOS

DURAÇÃO E DATAS

DATA LIMITE DE 
INSCRIÇÃO

VALOR DA INSCRIÇÃO

LOCAL DE 
REALIZAÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO

CONDIÇÕES DE 
PARTICIPAÇÃO

Método Interrogativo;  Método Ativo e Expositivo
Avaliação 

No primeiro momento: Questionário de Expetativas aos Formandos; Avaliação diagnostica 
inicial 
No segundo momento: Questionário de Avaliação da Ação; Auto avaliação diagnostica final

Formação Continua/Atualização.
Formação Presencial.
Formação Teórica e Prática simulada. 

Ana Pires 

Colaboradores com funções de conceção e desenvolvimento de novos produtos;

Técnicos de qualidade e responsáveis pela área do ambiente. 

25 Horas – sextas- feiras das 9:H00 às 13H00   – de 15/09/2023 a 24/10/2023

12 de setembro de 2023

Associados*: 250€ / Não associados: 280€ (valores Isentos de IVA)

*Centimfe, Cefamol, Poolnet e APIP

Associados sem descontos adicionais

A partir da 2ª inscrição por empresa, 10% desconto 

CENTIMFE – Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e 

Plásticos

Online

N.º mínimo de participantes: 10
(O Centimfe reserva-se o direito de cancelar o curso, caso o nº de participantes seja 
inferior);

Sempre que o número de inscrições ultrapasse o número de vagas disponíveis, será 
realizada uma seleção de formandos tendo em consideração os seguintes critérios:

• Abranger o maior número de empresas possível, se a empresa assim o entender, será
considerada a sua prioridade entre os inscritos

• Prioridade a ativos de empresas associadas

• Elegibilidade do formando de acordo com os critérios e perfil definidos para os
destinatários do curso de formação, função desempenhada na empresa e nº anos na
função;

• Ordem cronológica de receção das inscrições

Confirmação - Após a inscrição, será confirmada por email a participação dos formandos
selecionados e não selecionados;

Cancelamento da inscrição - Deverá ser comunicada por escrito para
formacao@centimfe.com até 2 dias antes do inicio do curso. A partir deste período é
cobrado o valor total da inscrição.

Pagamento: Após confirmação do curso, o formando ou empresa deverão efetuar o
pagamento da inscrição, por cheque à ordem de Centimfe ou por transferência bancária
para o IBAN: PT50 00 33 0000000 57530992 05.
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