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GUIA PEDAGÓGICO 
 
 

 
 
 
 

Curso Economia Circular 

Duração (horas) 50 horas 

  

  

  

Destinatários 

 
Escolas de EFP interessadas em transmitir e sensibilizar os 
alunos para os conceitos da Economia Circular, como forma de 
os preparar para as necessidades e desafios dos empregos 
emergentes da transição do atual modelo de economia linear 
para o modelo circular, onde novas competências específicas 
são necessárias. 
 

Enquadramento 

 
Está comprovado que a nossa sociedade global não é 
sustentável e que o mundo enfrenta sérios desafios: resíduos, 
mudanças climáticas, escassez de recursos e perda de 
biodiversidade. Por outro lado, é inegável a necessidade de 
sustentar as economias e oferecer oportunidades para uma 
população mundial crescente. Acresce ainda que a economia 
circular está já a originar uma ampla gama de novas 
oportunidades de emprego, pelo que há uma necessidade 
crescente de transferir novas competências específicas para os 
jovens no acesso ao mercado de trabalho. 
 

Objetivo Geral 

 
Este curso visa proporcionar aos alunos do EFP a oportunidade 
de se familiarizarem com os temas da Economia Circular e do 
desenvolvimento sustentável, bem como serem formados para 
trabalhar nas áreas da Economia Circular. 
 

Objetivos 
Específicos 

 

• Sensibilizar para a economia circular; 

• Reforçar o potencial e os benefícios da economia circular; 

• Promover a sensibilização de professores e alunos para 
metodologias e abordagens mais ecológicas; 

• Fomentar iniciativas dos alunos para investigar problemas 
locais e regionais que exijam soluções sustentáveis e/ou 
circulares; 

• Aprimorar as habilidades dos alunos para a economia 
circular, ajudando a preparar a futura força de trabalho para 
os desafios da transição da economia linear para a circular. 
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Conteúdo 
Programático 

 
O Programa do Curso encontra-se dividido em 2 Grupos : 
 
Grupo 1: Introdução à Economia Circular 

● O que é a Economia Circular? 
● Compreender as necessidades de mudança: da 

economia linear à economia circular 
● Economia circular e os objetivos de desenvolvimento 

sustentável da ONU 
● Empregos circulares em economia circular 

 
Grupo 2: Pilares (Building Blocks) da Economia Circular 

● Conceção ecológica (Eco-Design) 
● Materiais e Produtos com ciclo de vida longo 
● Recursos regenerativos 
● Resíduos como recurso 
● Novos modelos de negócio 
● Digitalização 
● Colaboração e mudanças no comportamento humano. 

 

Metodologia 

 
A metodologia utilizada terá uma vertente expositiva, para 
apresentação de conceitos, e uma vertente prática, com 
exercícios de aplicação e análise de casos práticos para 
aplicação de conceitos e conteúdos programáticos. 
 
Métodos de Ensino sugeridos: 
• Aprendizagem experimental (aprender fazendo) 
• Método de Ensino Interativo, como: 

- Brainstorming 
- Sessões de perguntas e respostas 
- Jogos interativos       
 

Recursos Didáticos 

 
O projeto CESAR disponibiliza um conjunto de materiais 
educativos em Economia Circular: Manual, Matriz de 
competências, ferramenta de autoavaliação, vídeos e jogo de 
sala de fuga. 
O objetivo destes materiais é ajudar os professores e 
formadores das escolas a transmitir conhecimentos e 
competências, orientados para a aplicação concreta dos 
princípios da economia circular. 
O curso pretende também transferir este conhecimento através 
de exemplos concretos de modelos e estratégias já seguidos a 
nível nacional e internacional, que serão expostos através de 
vídeos, exercícios e soluções relacionadas, sempre com a 
exposição de exemplos de boas práticas já existentes no meio 
académico e no meio profissional. 
Também é disponibilizado um plano de estudos para uso de 
escolas e professores, para apoiar a inclusão dessas disciplinas 
no âmbito da flexibilidade curricular, como em disciplinas sobre 
cidadania e desenvolvimento. 
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Parceiro - FINLÂNDIA Parceiro - ITÁLIA Coordenador - PORTUGAL 

Parceiro - PORTUGAL Parceiro - ESPANHA 

Parceiro - ESPANHA Parceiro - ALEMANHA 


