2.ª EDIÇÃO CURSO E-LEARNING
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO: PREVENÇÃO E VALORIZAÇÃO

Enquadramento:
O Curso e-learning foi organizado no âmbito do Projeto Construção Circular - Prevenção
dos Resíduos de Construção e Demolição, que tem como objetivo promover ações de
educação/sensibilização dirigidas aos diversos agentes ao longo da cadeia associada aos
RCD, apoiando a sua interação, de forma a promover uma organização da cadeia de
valor mais sustentável, em linha com os princípios da economia circular. Este projeto foi
financiado pelo programa Apoiar uma Nova Economia Ambiental do Fundo Ambiental.
O Curso foi desenvolvido em colaboração com a Universidade do Porto e está alojado
na Plataforma da Academia UP.
Público Alvo:
Agentes da cadeia de valor associada aos RCD e Estudantes Universitários.
Funcionamento do Curso:
• O curso Resíduos de Construção e Demolição: Prevenção e Valorização funciona
on-line (sem aulas síncronas), e os formandos estudam de forma autónoma os
materiais disponibilizados.
• Com a duração de 4 semanas, o curso é composto por 4 módulos de
aprendizagem. O estudo dos módulos é faseado e ao ritmo de cada um. O
número de horas estimado para o curso e-learning é de 8 horas. No final de cada
módulo deverá realizar a respetiva atividade de avaliação (teste). Cada
formando dispõe de 2 tentativas de resposta em cada um, contando para efeitos
de avaliação a nota mais alta. Depois de realizada a avaliação do módulo 1, têm
automaticamente acesso ao módulo 2 e assim sucessivamente.
• Serão disponibilizadas as aulas em formato vídeo, materiais de apoio ao estudo
e uma atividade de avaliação por módulo.
• Será ainda emitido um certificado de participação pela Associação Smart Waste
Portugal a todos os formandos que completem o curso e as atividades de
avaliação.

•

Todas as questões e observações relativamente ao curso devem ser colocadas
no fórum de discussão. O fórum está acessível através do bloco lateral designado
“Comunicação”. Dadas as características do curso, dúvidas sobre os conteúdos
não estão abrangidas no âmbito do fórum.

Módulos do curso:
Neste curso serão abordados os seguintes temas/módulos:
1. Introdução aos Resíduos de Construção e Demolição
2. Processamento e Tratamento dos Resíduos de Construção e Demolição
3. Enquadramento Legislativo e Gestão da Qualidade
4. Utilização dos Resíduos de Construção e Demolição em Obra
Data de realização:
12 de outubro a 12 de novembro de 2020
Inscrições:
Gratuitas, até ao dia 6 de outubro de 2020, através do seguinte formulário:
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSd7AzqZjgOEsqwcRpvzuui5CZghes9C
5oIG47-P4sPvlMegBw/viewform
A inscrições apenas serão validadas após a receção de um e-mail da Smart Waste
Portugal, com a indicação dos próximos passos.

Contacto:
elearningrcd@smartwasteportugal.com | + 351 220 731 357

