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O PROJETO 
O projeto Educação para Desperdício Zero e Economia Circular, 
financiado pelo programa Erasmus + começou no final de 2018 como 
objetivo preencher uma lacuna na educação e formação profissional e 
através do desenvolvimento de um novo curso de formação focado na 
Minimização de Resíduos e Economia Circular. O consórcio 
internacional composto por dez parceiros de nove países europeus, sob 
a coordenação do Centro de Desenvolvimento da Tessália (AKETH-DCT) 
da Grécia, pretende produzir uma plataforma interativa, composta por 
um Centro de Conhecimento, um Curso Online e uma Ferramenta de 
Diagnóstico. 
 

REUNIÕES 
A Reunião de lançamento do EduZWaCE foi realizada nas instalações 
do coordenador em Trikala, Grécia (1ª foto) e, durante dois dias, de 20 
a 21 de novembro, os parceiros puderam trocar ideias sobre o 
desenvolvimento do projeto. No início do projeto, os principais temas 
estavam relacionados à gestão do projeto e à 1ª Produção Intelectual, 
a Plataforma de Conhecimento EduZWaCE. 
A 2º reunião foi realizada em Portugal, nas instalações do LNEG, em 
Lisboa, nos dias 23 e 24 de maio (2ª e 3ª foto). Os parceiros puderam 
discutir as atualizações da Plataforma de conhecimento para definir a 
sua estrutura da e organizar os próximos passos do projeto. 
 

BREVEMENTE 
Sob a coordenação da Universidade de Maribor, haverá uma 
apresentação dos resultados atuais do projeto na 19ª conferência 
European Roundtable on Sustainable Consumption and Production 
(ERSCP), organizada pelo ISST da Universitat Politècnica de Catalunya, 
em Barcelona de 15 a 18 de outubro de 2019. 
No final de outubro de 2019, será realizado também um evento 
Multiplicador do projeto em Portorož, na Eslovénia, em paralelo com a 
conferência TBMCE 2019 com o objetivo de atrair e envolver 
stakeholders. 
A plataforma do projeto será apresentada no evento Multiplicador e na 
3ª Reunião transnacional do projeto, a ser realizada em Portorož, na 
Eslovénia, em outubro. 
 Resultado Intelectual 01 

Plataforma de conhecimento 
Em julho de 2019, a parceria, sob a coordenação do LNEG, de 
Portugal, disponibilizou a plataforma de conhecimento online, 
disponível em todas os idiomas da parceria. Esta plataforma 
tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de 
competências interdisciplinares necessárias para novos 
empregos na área de Resíduos Zero e Economia Circular. É um 
centro de recursos online interativo, reunindo informações 
selecionadas para permitir que projetos e ideias sejam usados 
e aplicados como inspiração proveniente de casos e histórias 
de sucesso existentes. 
 
Plataforma EduZWaCE disponível em: 
khub.eduzwace.eu/ 


