
 

O consórcio do projeto Environmental change reúne 

representantes de diferentes instituições europeias, 

nomeadamente uma agência de desenvolvimento, uma 

universidade, duas PME, um centro tecnológico e uma 

câmara de comércio e indústria. 
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O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval 

do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão 

não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas 

com as informações nela contidas. 
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DURAÇÃO 

ÁREAS TEMÁTICAS 

O projeto Environmental change pretende capacitar e validar 

as competências e conhecimentos sobre questões 

ambientais de start-uppers, jovens empreendedores e 

profissionais (formadores, professores e educadores) na área 

do Ensino e Formação Profissional. 

A União Europeia tem como meta 

alcançar a neutralidade climática até 

2050. Para alcançar esse objetivo, 

está em marcha o Pacto Ecológico 

Europeu, que promove um conjunto 

de oportunidades e iniciativas 

destinadas a fomentar a transição 

para uma economia de base 

sustentável. Baseado nestes princípios, 

o projeto Environmental change visa o 

reskilling e upskilling proativos, a fim de 

colher benefícios das vantagens 

decorrentes da transição ecológica. 

O objetivo consiste em promover e 

validar o desenvolvimento de 

conhecimentos, competências e 

atitudes em relação às alterações 

climáticas e ao desenvolvimento   

sustentável com foco em seis áreas 

temáticas. 

> Programa de formação para a capacitação de 

profissionais do Ensino e Formação Profissional com 

conhecimentos e competências sobre questões ambientais.   

> Conteúdos formativos enquadrados nos instrumentos 

europeus para a transferência, o reconhecimento e a 

acumulação de resultados de aprendizagem (EQF, ECVET, 

EQAVET), focalizando a economia circular como alternativa 

para a criação de autoemprego. 

> APP Ambiental para start-uppers com design adaptado a 

mobile learning e estruturado em torno das seis áreas 

temáticas do projeto. 

> Envolvimento de stakeholders relevantes (instituições 

educativas, agências de desenvolvimento, câmaras de 

comércio e indústria, incubadoras de start-ups, PME), através 

de ações de disseminação para promover os resultados do 

projeto, incluindo a realização de seis seminários nacionais. 

GRUPOS-ALVO 

PRINCIPAIS RESULTADOS E ATIVIDADES 

SOBRE O PROJETO 

> Transição energética e combate às alterações 

climáticas 

> Biodiversidade e transformação ecológica 

> Gestão de resíduos plásticos 

> Redesenho de produtos e serviços para 

minimizar o uso de materiais 

> Modelos de negócio para a economia circular 

> Pensamento do ciclo de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A implementação do projeto decorre, 

entre dezembro de 2020 e novembro 

de 2022, em cinco países europeus: 

Polónia, Portugal, Grécia, Eslovénia e 

Espanha. 


