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CRIAR NEGÓCIOS ATRAVÉS
DO DESIGN CIRCULAR

O projeto CIRCO HUB PORTUGAL é um programa de capacitação dirigido a empresas e a
designers, orientado para o desenvolvimento de
produtos e negócios circulares, segundo a
metodologia CIRCO, desenvolvida nos Países
Baixos e implementada com uma elevada taxa
de sucesso.
O programa holandês CIRCO (Creating Business
through Circular Design) aplica o design e design
thinking ao desenvolvimento de produtos,
serviços e modelos de negócio circulares,
trabalhados em sessões criativas e colaborativas. Cada empresa tem a possibilidade de iniciar
atividades e soluções circulares, em cooperação
com a sua cadeia de valor.
Em Portugal, o desaﬁo é capacitar 100 empresas
e formar 60 designers até dezembro de 2022.
O programa já apoiou mais de 1000 empresas e
centenas de designers em diferentes países
(Países Baixos, Alemanha, Polónia, Tailândia,
Brasil, Sri Lanka e Turquia, entre outros).

ESTE PROJETO VAI PERMITIR
· Desenvolver negócios e produtos circulares.
· Ter acesso a conhecimentos práticos e a ferramentas de design que podem ser aplicados em
outros projetos de circularidade.
· Usar estratégias de design e de modelos de
negócio circulares para redesenhar as suas
próprias propostas de produtos e serviços.
· Criar um roteiro de negócio para implementação a curto prazo, e projetar alterações mais
sistémicas de médio/longo prazo.
· Partilhar exemplos e aprendizagens relevantes
com outras empresas e designers.
· Ligar-se à comunidade crescente de pessoas e
entidades interessadas na economia circular.
· Criar novas oportunidades de negócio.
METODOLOGIA
Os representantes das empresas participam
ativamente em 3 workshops distribuídos ao
longo de um mês (designados por track de
design de negócios circulares CIRCO).
Os designers participam numa sessão de design
circular CIRCO com a duração de 1 dia.
As formações têm uma abordagem prática,
orientada para necessidades especíﬁcas e
concretas das empresas e dos designers.

PROGRAMA INTERNACIONAL

PARCERIA

FINANCIAMENTO

DESTINATÁRIOS
Empresas de qualquer dimensão (com prioridade a PME), responsáveis pela fabricação de
produtos (com design próprio ou externo) e
proﬁssionais de design, que tenham interesse
em aplicar estratégias e práticas para desenvolver negócios segundo princípios de economia
circular.
Requisitos obrigatórios de participação
Cada empresa deve estar representada por dois
colaboradores de duas das seguintes áreas:
· Design/desenvolvimento (obrigatório)
· Marketing/vendas
· Inovação/estratégia
· Gestão de topo
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
INSCRIÇÕES
A participação no programa é gratuita.
Os interessados devem manifestar interesse
através do preenchimento do formulário de
candidatura, disponível no site do projeto.
O CIRCO Hub Portugal é ﬁnanciado pelo Fundo
Ambiental e tem como parceiros o Laboratório
Nacional de Energia e Geologia (LNEG), que
coordena o projeto, a Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

MAIS INFORMAÇÕES

circohubportugal@lneg.pt
www.circohubportugal.lneg.pt

