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UNIVERSIDADE DE  AVEIRO
O ministro do Ambiente, João
Pedro Matos Fernandes, será
um dos oradores que marcará
presença na Universidade de
Aveiro (UA), na próxima sexta-
feira, para participar numa ses-
são de apresentação do Plano
de Acção para a Economia Cir-
cular. A sessão tem início agen-
dado para as 10h30 e prolonga-
se por toda a manhã, encer-
rando com a intervenção do re-
presentante do Governo.

De acordo com a informação
avançada pela academia avei-
rense, Manuel António Assun-
ção, reitor da UA, será o res-
ponsável pela sessão de aber-
tura de uma iniciativa em que

vão participar docentes e in-
vestigadores da instituição
aveirense, técnicos responsá-
veis do Ministério do Ambiente,
além do presidente da Associa-
ção Portuguesa da Indústria da
Cerâmica (APICER).

Na sessão estão previstas,
também, as presenças José Ví-
tor Malheiros, consultor de Co-
municação de Ciência, de Vítor
Ferreira, professor do Depar-
tamento de Engenharia Civil e
presidente do Cluster Habitat,
Teresa Franqueira, professora
do Departamento de Comuni-
cação e Arte e coordenadora
da equipa de investigadores da
UA no projecto internacional
KATCH_e.

A UA é parceira do KATCH_e
- Knowledge Alliance on Pro-
duct-Service Development to-
wards Circular Economy and
Sustainability in Higher Educa-
tion, projecto financiado pelo
programa Erasmus + da UE.

O projecto KATCH_e é coor-
denado pelo Laboratório Na-
cional de Energia e Geologia
(LNEG), sendo uma «aliança
de conhecimento entre o en-
sino superior, empresas e cen-
tros de investigação para criar
competências no domínio do
desenvolvimento de produtos-
serviços para a economia cir-
cular e a sustentabilidade nos
sectores da construção e do
mobiliário».|

Ministro apresenta Plano de
Acção para a Economia Circular


