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O PROJETO EM CONFERÊNCIAS
25th Annual Meeting Slovenian Chemical Days 2019, 25–27 Setembro 2019,
Maribor, Slovenia
19th Conference of European Roundtable on Sustainable Consumption and
Production (ERSCP), 15–18 Outubro 2019 Barcelona, Espanha (1ª foto)
International Conference on Technologies and Business Models for
Circular Economy (TBMCE), 24.–25. Outubro 2019, Portorož, Eslovénia:
Apresentação dos resultados do projeto até agora e situação atual na
Europa no domínio do Resíduos Zero e Economia Circular.

AS REUNIÕES

A terceira reunião EduZWaCE realizou-se no Centro de Congressos
Bernardin, em Portorož, Eslovénia, organizada pela Universidade de
Maribor, nos dias 23 e 25 de outubro (2ª foto). Os parceiros tiveram a
oportunidade de discutir os resultados intelectuais, a plataforma de
conhecimento, o curso online, a plataforma e ferramenta de
diagnóstico. Os parceiros avaliaram as atividade do projeto e
acordaram com os próximos passos e trabalho futuro.

O 1º EVENTO MULTIPLICADOR

O primeiro Evento Multiplicador realizou-se no Centro de Congressos
Bernardin, Portorož, no dia 24 de outubro de 2019 (3ª foto). Mais de 50
participantes de universidades, institutos de investigação, empresas,
decisores políticos, estudantes de pós-graduação e outros discutiram
sobre possibilidades e esforços futuros para melhorar a situação atual nas
áreas dos Resíduos Zero e da Economia Circular na Europa.

Brevemente
Sob a coordenação da ATMOTERM, da Polónia, espera-se a versão final
da Plataforma Online.
Até ao final de abril de 2020, a versão beta dos dois cursos online estarão
prontos para serem apresentados nos workshops.
A 4ª Reunião de Projeto terá lugar em Opole, na Polónia, em abril.
O desenvolvimento da Ferramenta de Diagnóstico, terá início em janeiro
de 2020 e deverá fornecer uma plataforma estruturada para
autoavaliações das PME, e os resultados da avaliação identificam
diversas oportunidades circulares a desenvolver pelas empresas

RESULTADO INTELECTUAL 2

Plataforma EduZWaCE
A plataforma EduZWaCE, está a ser desenvolvida em Moodle,
uma plataforma de e-learning projetada para fornecer aos
formadores, administradores e alunos um sistema fiável, seguro
e integrado com ambientes de aprendizagem personalizados
Consulte aqui a Plataforma EduZWaCE:

www.eduzwace.eu/ & lms.eduzwace.eu

