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Enquadramento

O CIRCO Hub Portugal desenvolve-se no âmbito de um Protocolo de
Colaboração Técnica e Financeira entre o Fundo Ambiental, o LNEG, o IAPMEI
e a APA.

O LNEG, na qualidade de coordenador do CIRCO Hub Portugal, assinou um
acordo de cooperação com a CLICKNL/CIRCO, cujo objetivo é maximizar o
impacto da economia circular através da aplicação de metodologia de design
circular CIRCO em Portugal.



Objetivos

O objetivo principal do CIRCO Hub Portugal é incentivar a economia circular
através do design.

Neste projeto, as empresas e os designers trabalham em conjunto para
desenvolverem produtos, serviços e modelos de negócio circulares, segundo
uma metodologia de formação testada (programa CIRCO, NL).

Até ao final do projeto (dezembro de 2022), o CIRCO Hub Portugal propõe-se:

• Capacitar 100 empresas, com 2 representantes por empresa, que participarão
em tracks de desenvolvimento de negócios circulares CIRCO (numa série de 3
workshops)

• Formar 60 designers, que participarão em sessões duas sessões de meio dia
sobre design circular CIRCO



Tracks para empresas



Um track é uma série 
de 3 workshops

INICIAÇÃO
IDEAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO
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Seleção das 
empresas

para o track

01

Intake calls

02

Workshop 01

03

Trainer call

04

Workshop 02

05

Workshop 03

06
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Tracks – visão geral



Seleção das 
empresas

para o track

01

Intake calls

02

Workshop 01

03

Trainer call

04

Workshop 02

05

Workshop 03

06

• Inscrição das empresas através do site do projeto
• Análise da elegibilidade das empresas
• Seleção das empresas
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Seleção das 
empresas

para o track

01

Intake calls

02

Workshop 01

03

Trainer call

04

Workshop 02

05

Workshop 03

06

• Reunião online com empresas
• Objetivo de verificar elegibilidade, discutir

objetivos e expectativas
• Introdução à metodologia e ferramentas
• Calendário

1 hora - online
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Seleção das 
empresas

para o track

01

Intake calls

02

Workshop 01

03

Trainer call

04

Workshop 02

05

Workshop 03

06

• Identificação da cadeia de valor linear
• Identificação de perdas de valor na cadeia
• Identificação de oportunidades
• Modelos de negócio
• Estratégias de design 

1 dia - online
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Seleção das 
empresas

para o track

01

Intake calls

02

Workshop 01

03

Trainer call

04

Workshop 02

05

Workshop 03

06

• Acompanhamento do trabalho
desenvolvido

• Definição da declaração de ambição e da 
proposta de valor

1 hora - online
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Seleção das 
empresas

para o track

01

Intake calls

02

Workshop 01

03

Trainer call

04

Workshop 02

05

Workshop 03

06

• Modelo de negócio circular -
Definição da cadeia de valor
circular

• Análise das consequências para 
o novo produto e para o serviço

• Impacte das mudanças
• Alterações organizacionais

½ dia - online
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Seleção das 
empresas

para o track

01

Intake calls

02

Workshop 01

03

Trainer call

04

Workshop 02

05

Workshop 03

06

• Preparação para a implementação
– ROADMAP

• Elaboração e apresentação dos 
resultados – PITCH

• Avaliação da formação

1 dia - online
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Seleção das 
empresas

para o track

01

Intake calls

02

Workshop 01

03

Trainer call

04

Workshop 02

05

Workshop 03

06

Trabalho na empresa - individual

01:40h 02:00h 01:10h
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Perfil dos participantes

• Empresas com atividade produtiva com necessidades específicas e 
concretas em matéria de sustentabilidade e negócios circulares

• Responsáveis pela fabricação de produtos (com design próprio ou externo) 

• Empresas de qualquer dimensão (com prioridade a PME)
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Empresas de qualquer dimensão (com prioridade a PME)

Inscrever 2 colaboradores, representando duas das seguintes áreas:
• Design/desenvolvimento (obrigatório)

• Marketing/vendas

• Inovação/estratégia

• Gestão de topo ou direção/gestão intermédia

Ter um decisor para implementar a mudança

Perfil dos participantes

Formação gratuita 
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Declaração de 
participação para as 
empresas

Certificado de participação 
para os participantes 

(formandos)
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Preencher o formulário de candidatura respetivo, disponível no site do Programa.

As candidaturas são avaliadas pela equipa do CIRCO Hub Portugal, de modo a garantir a 
elegibilidade dos participantes.

A seleção será comunicada de acordo com as datas previstas para cada track.

Após aceitação da candidatura, a participação das empresas será formalizada através de um 
acordo de compromisso com o CIRCO Hub Portugal.

Como participar?

Formação gratuita 
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Sessões para designers
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Designers

Profissionais de design ou recém-licenciados, das seguintes áreas:

• Design de equipamento ou industrial

• Design de embalagem

• Gestão do design

• Outras áreas relacionadas com desenvolvimento de produtos e estratégia

Perfil dos participantes

Formação gratuita 



www.circohubportugal.lneg.pt

Preencher o formulário de candidatura respetivo, disponível no site do Programa.

As candidaturas são avaliadas pela equipa do CIRCO Hub Portugal, de modo a garantir a 
elegibilidade dos participantes.

A seleção será comunicada de acordo com as datas previstas para as sessões.

Como participar?

Formação gratuita 
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