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Motivação 

A transição para uma economia circular (EC), onde o valor de produtos, 
materiais e recursos é mantido na economia pelo maior tempo possível e a 
geração de resíduos é minimizada, é uma contribuição essencial para os 
esforços da UE para uma economia sustentável, de baixo carbono, eficiente em 
termos de recursos e competitiva.

No âmbito do compromisso político para a EC, em dezembro de 2015, foi 
adotado o roteiro: “Closing the loop – An EU action plan for the circular 
economy” (COM(2015) 614 final), que define e promove iniciativas que incluem 
o ecodesign. Os designers e outros profissionais  relacionados com o 
desenvolvimento de produtos e serviços precisam colaborar para co-criar e 
produzir “utilidade” na qual os possíveis serviços e possibilidades de 
desempenho, segurança, recolha, reciclagem, resíduos e fim da vida útil sejam 
tomados em consideração, tais como, recondicionamento, reutilização ou uso 
de materiais biodegradáveis e a substituição de produtos por serviços (IMSA, 
2013).

No entanto, a atual base de conhecimento para transformar a teoria em prática 
é fragmentada e os estudos apontam para a necessidade de competências e 
educação adequadas para a EC, e que os princípios de uma EC devem torna-se 
parte integrante dos programas de educação. Conforme reconhecido no Plano 
de Ação da UE, a transição para uma economia circular exigirá uma força de 
trabalho qualificada com competências específicas e, por vezes vezes, novas 
competências (COM (2015).

Objetivos

O KATCH_e é uma aliança de conhecimento entre o ensino superior, empresas e 
centros de investigação para promover o desenvolvimento de competências no 
campo do design de produtos e serviços para a economia circular e a 
sustentabilidade, com um especial enfoque nos setores da construção e do 
mobiliário.

O consórcio escolheu o tema da economia circular como foco deste projeto, 
porque se refere à transição de um modelo de uso-produção-uso-deposição que 
esgota os recursos naturais e destrói os ecossistemas para um modelo circular 
onde o valor de produtos, materiais e os recursos são mantidos na economia 
pelo maior tempo possível e a geração de resíduos é minimizada. Foi 
demonstrado por vários estudos que a EC demonstra um grande potencial para 
proteger o meio ambiente e dissociar o desenvolvimento económico do 
consumo de recursos e também possui um alto potencial de negócios e criação 
de emprego.
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Duração do Projeto

O KATCH_e foca-se em produtos de construção e mobiliário e reuniu
universidades, centros de investigação e empresas de 4 países da UE para
cooperar no desenvolvimento de recursos de apoio à educação em design para
CE e à implementação prática no desenvolvimento de novos produtos e serviços
circulares em empresas. Os principais resultados são:
• Relatório da análise da situação em educação em EC e sumário executivo
• Currículo de curso em desenvolvimento de produtos e serviços que pode ser 

adotado por instituições de ensino superior
• Oito módulos de formação, que podem ser usados como elementos 

autónomos de formação e ensino de EC
• Sete ferramentas que suportam a implementação prática da EC
• MOOC, curso on-line de 10 horas que aborda os recursos desenvolvidos
• Casos de estudos resultantes da implementação prática do KATCH_e
• Knowledge HUB, um centro de discussão e  disseminação da EC

O KATCH_e contribui, assim, para a inovação do sistema de ensino superior e
influencia as estratégias de negócios e o desenvolvimento de novos produtos e

serviços segundo princípios de circularidade e sustentabilidade.
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