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A SGS Academy avança com uma formação 
diferenciadora de Economia Circular.  

O modelo económico atual ‘extrair, transformar, 
descartar’ está a atingir os seus limites físicos. 

A Economia Circular surgiu recentemente como 
um conceito alternativo ao modelo linear de 
produção e consumo que prevalece atualmente na 
economia, com o principal objetivo de reorganizar 
e coordenar sistemas de produção e consumo em 
circuitos fechados.

Este conceito estratégico tem vindo a ganhar 
força com a elaboração de políticas nacionais, 
como o caso do Plano de Ação para a Economia 
Circular em Portugal [2017-2020] ou do quadro de 
política da União Europeia, bem como nas 
organizações que têm vindo a reconhecer os 
benefícios deste novo paradigma. 

A economia circular é um instrumento atual e 
incontornável com o objetivo de assegurar a 
competitividade empresarial e o desenvolvimento 
sustentável, através da concepção e execução de 
produtos e serviços geradores de valor, com 
custos e impactes ambientais reduzidos. 

Esta formação pretende enquadrar o conceito 
de Economia Circular, explorando as principais 
políticas nacionais e europeias, bem como 
as normas já existentes. Serão apresentados 
exemplos concretos e fornecidas ferramentas 
práticas que permitirão apoiar as organizações no 
desenvolvimento e aplicação de estratégias de 
circularidade. 

             DESTINATÁRIOS

INVESTIMENTO

€470.00 + IVA*

* IVA à taxa legal em vigor.

Profissionais interessados em
alargar os seus conhecimentos
no âmbito da economia circular,
tais como consultores, gestores, 
quadros médios e/ou superiores 
com responsabilidades ao nível da
definição de produtos e serviços
ou com funções na área ambiental.



Investigadora doutorada no 
CENSE - Centro de Investigação 
em Ambiente e Sustentabilidade, 
FCT NOVA. Participa na gestão e 
desenvolvimento de projetos de 
investigação. 

As suas áreas de interesse incluem 
o desenvolvimento de processos
participados para avaliações
integradas e estudos prospetivos
em ambiente e sustentabilidade,
nomeadamente em economia
circular, economia ecológica,
avaliação dos serviços dos
ecossistemas, gestão de recursos
naturais com recurso à modelação
participada.

Doutorada em Alterações 
Climáticas e Políticas de 
Desenvolvimento Sustentável pela 
NOVA. 

Professor Associado na FCT 
NOVA, onde colabora na 
lecionação de disciplinas nas áreas 
da gestão do ambiente, economia 
do ambiente e ecológica, e 
modelação participada. 

Desenvolve investigação no 
CENSE - Centro de Investigação 
em Ambiente e Sustentabilidade, 
com interesse particular em 
abordagens de modelação 
participada para o envolvimento de 
stakeholders na avaliação integrada 
de problemas ambientais e de 
sustentabilidade. 

É doutorado em Engenharia do 
Ambiente pela NOVA. Foi membro 
da direção da Sociedade Europeia 
de Economia Ecológica (2011-
2017), sendo atualmente membro 
do conselho diretivo da Sociedade 
Internacional de Dinâmica de 
Sistemas. 

Desde 2015 é também membro 
do corpo editorial da revista 
Environmental Policy and 
Governance (Wiley).  

EQUIPA FORMADORA

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE:

SGS ACADEMY
808 200 747 (Seg. a Sex. das 9h às 18h)
PT.INFO@SGS.COM

WWW.SGS.PT

NUNO
VIDEIRA

RITA 
LOPES 



WWW.SGS.PT
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