2GO OUT Consulting
A 2GO OUT Consulting é uma empresa de consultoria que presta serviços especializados para integrar a
sustentabilidade e a inovação na estratégia corporativa dos seus clientes. Prestamos serviços nas áreas da economia
circular, transição energética, descarbonização e ação climática e cidades e comunidades inteligentes, incluindo ainda
serviços especializados de captação de financiamento para projetos nestas áreas. A empresa tem uma equipa
qualificada para apoiar os seus clientes na planificação e gestão dos seus projetos de inovação, incluindo a
apresentação de candidaturas a linhas de financiamento como os Programas Horizonte Europa, Interreg, Life, EEA
Grants, Fundo Ambiental, Portugal 2020 e Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
A equipa da 2GO OUT Consulting está envolvida em diversos projetos inovadores, a nível nacional e europeu, que
visam colocar a economia circular, a bioeconomia, a transição energética e as smart cities em ação, dos quais se
apresentam alguns exemplos:
Projetos europeus financiados pelo Programa Horizonte 2020
•
•
•
•
•

HOOP - Hub of Circular Cities Boosting Platform to Foster Investments for the Valorisation of Urban
Biowaste and Wastewater (https://hoopproject.eu/). Membro do consórcio europeu com 23 parceiros de
10 países | Outubro de 2020 a Setembro de 2024
CITYLOOPS - Closing the loop for urban material flows (https://cityloops.eu/). Membro do consórcio
europeu com 28 parceiros de 8 países | Outubro de 2019 a Setembro de 2023.
SOWHAT - Supporting new Opportunities for Waste Heat And cold valorisation Towards EU decarbonization
(https://sowhatproject.eu/). Membro do consórcio europeu com 20 parceiros de 9 países | Junho de 2019
a maio de 2022.
ATELIER - Amsterdam and Bilbao citizen-driven Smart Cities (https://smartcity-atelier.eu). Assessoria como
consultores externos no desenvolvimento do projeto | Novembro de 2019 a Outubro de 2024.
ECOBULK - Circular Process for Eco-Designed Bulky Products and Internal Car Parts (www.ecobulk.eu).
Assessoria como consultores externos no desenvolvimento do projeto | Junho de 2017 a Maio de 2021.

Projetos nacionais financiados pelo EEA Grants
•
•

Fishing the Plastic - Assessoria no desenvolvimento do projeto. Promotor: Business as Nature. Parceiro:
Câmara Municipal de Ovar | Junho de 2020 a Novembro de 2021.
Há Rio e Mar Há Lixo para Transformar - Assessoria no desenvolvimento do projeto. Promotor: LIPOR.
Parceiro: IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude | Maio de 2020 a Março de 2022.

Projetos nacionais financiados pelo Portugal 2020

•

Recolha Seletiva de RUB no Município da Maia para Aumento da Valorização Orgânica - Assessoria na
implementação e gestão do projeto desenvolvido pela Maiambiente | Agosto de 2019 a Dezembro de 2021.

Projetos nacionais financiados pelo Fundo Ambiental
•

Mais Valor, Menos Impacto - Assessoria na planificação e candidatura do projeto da Maiambiente
financiado pelo Aviso de 2020 “Educação Ambiental + Sustentável – Produção e Consumo Sustentáveis”.

•

Paranhos Re.Circular Social - Assessoria na planificação e implementação do projeto. O projeto foi
dinamizado pela Junta de Freguesia de Paranhos e visou promover a economia circular, através da
promoção do aumento do tempo de vida de equipamentos, mobiliário e vestuário e do combate ao
desperdício alimentar, tendo como destinatários os idosos, com dificuldades económicas e/ou com
mobilidade reduzida, assim como as famílias com debilidade económica | Conclusão: Dezembro de 2019.

Contactos:
Sanjotec - Parque de Ciência e Tecnologia, Rua de Fundões, nº 151, Sala B1.3
3700-121 S. João da Madeira, Portugal
Tel: (+351) 256001955
E-mail: geral@2goout-consulting.com
Website: www.2goout-consulting.com
Pessoa de contacto: Pedro Fonseca Santos (Sócio-fundador e Diretor de Inovação)

