
O projeto KATCH_e é uma aliança de conhecimento entre o  
ensino superior, empresas e centros de investigação para criar 
competências no domínio do desenvolvimento de produto- 
-serviço para a economia circular (EC) e a sustentabilidade nos 
sectores da construção e do mobiliário.
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Facilita a transição
Para 

modelo de extração - 
produção - utilização  

e deposição
que esgota os recursos naturais e destrói  

os ecossistemas

modelo circular 

onde o valor dos produtos, materiais  
e dos recursos é mantido na economia 

pelo maior tempo possível e no qual  
a produção de resíduos é minimizada
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O KATCH_e junta parceiros 
de 4 países europeus para 
colaborar nas seguintes 
atividades:

O KATCH_e irá reforçar as competências 
dos estudantes e profissionais de design, 
aumentando as possibilidades de empre-

gabilidade e contribuindo para a  
inovação e competitividade dos sectores-

-alvo na transição para uma economia 
circular

Materiais de formação inovadores e multidisciplinares 
para potenciar o desenvolvimento de serviços e produtos  
sustentáveis no âmbito da economia circular nos sectores 
da construção e do mobiliário

O KATCH_e contribui para o fecho do ciclo

PROJETO

4957 dias/trabalho

1 M
ilhão de euros

68 Atividades 
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11 Parceiros

34 Pessoas

41 Resultados

13 Workshops de Stakeholders

7 Reuniões internacionais

3A
nos

4 Países

Novos conteúdos de aprendizagem e 
métodos relacionados com EC e sustenta-
bilidade para o ensino superior

Reforço dos conhecimentos actuais e 
futuros e competências dos estudantes 
de design, empresários e futuros  
trabalhadores

Novos modelos de negócios sustentáveis: 
melhoria do perfil de sustentabilidade  
de produtos, serviços e processos  
desenvolvidos por empresas

Facilitação de uma abordagem de EC  
nos produtos, serviços e processos  
atuais das empresas

Promoção de novas práticas sustentáveis 
nas indústrias, potenciando a eficiência 
dos recursos baseada no design e no 
bem-estar social

Novas ferramentas e conteúdos para 
instituições de I&D e empresas de consul-
toria, com o objetivo de dar apoio em EC 
a outras empresas e instituições

Análise das necessidades de formação, 
estado da arte, tendências e políticas em 
design para a EC e sustentabilidade

Estabelecer uma rede de partes interessa-
das para apoiar a transferência de conheci-
mentos e ajudar a assegurar as atividades 
após o período de financiamento

Desenvolvimento e teste de um curso 
inovador, um MOOC e ferramentas para 
o desenvolvimento de produtos-serviços 
para EC e sustentabilidade

Implementação do acima exposto em  
contextos académicos e empresariais, 
criando casos de estudo



                

PLANO DE TRABALHO

Relatório  
da análise de  

situação e 
sumário  

executivo

Visão geral e 
análise da EC e 

DfS nos setores-
-alvo

Redes de partes 
interessadas em 

4 países

12 workshops 
nacionais e 1 
transnacional 

de stakeholders 

Currículo em 
desenvolvimento 

de produto-
serviço para EC e 
sustentabilidade

Curso em desen-
volvimento de 

produto-serviço 
para EC e sus-
tentabilidade

Recomendações 
didáticas para 

abordagens de 
aprendizagem 

em EC

MOOC
Curso on-line 

aberto 

Website do 
projeto e 

plataforma de 
conhecimento

Ferramentas para 
desenvolvimento 

de produto-
serviços para EC e 
sustentabilidade

Centro de  
conhecimento

Conceitos 
inovadores 

de produtos e 
serviços

e-newsletters

Estratégias  
de negócio 
para a EC

Conferência 
final

RESULTADOS
Os resultados do KATCH_e continuarão a difundir-
-se para além do final do projeto, promovendo a 
transição para uma economia circular

WP1 | Gestão do projeto e reuniões do consórcio

WP9 | Controlo da qualidade
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WP6  
Testes dos materiais e ferra-

mentas de formação

WP7 
Avaliação dos resultados  

de formação e do impacto  
do projeto

WP4  
Desenvolvimento 

de materiais de 
formação

WP5  
Desenvolvimento 

de ferramentas

Workshop 1

Workshop 2

Artigo científico
 Relatório de análise
Sumário executivo

Workshop
transnacional

Curriculum
 Curso
MOOC

Plataforma de 
conhecimento
Ferramentas

Workshop 3

Centro de conhecimento

Casos de estudo
Recomendações 

didáticas

Rede de partes 
interessadas

Resultados  
do projeto

(online)

Workshops

WP2 
Análise das necessidades de 

formação, estado da arte, 
tendências e políticas



O consórcio é composto por 11 parceiros de 4 países Europeus:  
Portugal, Espanha, Áustria e Dinamarca 
- 4 Universidades
- 4 Institutos de investigação
-  3  Empresas dos setores alvo do projeto:  

materiais e produtos de construção e mobiliário  

Para mais informação, contacte o coordenador do projeto: 

LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.
Cristina Sousa Rocha, cristina.rocha@lneg.pt

 www.twitter.com/KATCHe10
 www.linkedin.com/groups/8597178
 www.facebook.com/KATCHe10/

O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não consti-
tui uma aprovação do conteúdo que reflete apenas as opiniões dos autores, 
e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser 
feito das informações nele contidas.

Portugal

Espanha

Áustria

Dinamarca

PARCERIA

www.katche.eu
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