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Quem sou?



CEC Partnerships

Dolores Naharro
CEC Partnerships Coordinator

Coordino parcerias:
•DIF Innovation Festival da Ellen MacArthur Foundation
•The Circulars (O maior premio da Econcomia Circular, WEF e Accenture)
•EPEA (Prof. Michael Braungart)
•Circular Futures (Ashoka, eBay Foundation, Philips, ...)

Background
20 anos em funções de responsabilidade na indústria têxtil. 

10 anos colaborando com grandes marcas e retalhistas em projetos de
sensibilização ao consumidor.



O que é CEC?



O CEC é a rede internacional de mais de 3.100 profissionais e 
organizações de economia circular de 85 países.

Não lucrativa | Global 
Aberta a todos, online e gratuita 



Reconhecimentos



CEC Featured Members

NetworksConsulting/FormaçãoEmpresas Suporte
(Hubs, investidores, ...)

Não lucrativas



PORQUE
1) Partilhar as melhores práticas 2) Possibilitar a colaboração  3)Resolver desafios coletivamente



5 pilares-chave



1.Uma página web com recursos sobre a EC



2. Conectando membros online e offline



● Mais de 40 especialistas em economia circular

● Sessões gratuitas de mentoria com startups / estudantes

● Programa de mentores convidados

3. Programas de mentores CEC

Dr. Michael Braungart Prof. Walter Stahel



4. 125 CEC Local Organizers em todo o mundo



5. Resolver desafios colaborativamente



CEC 

Highlights para o turismo



Eventos / MICE

BENDADA MUSIC FESTIVAL (PORTUGAL)



Serviços

REFILL (Reino Unido)



Transporte

Organic Waste to Biogas, Oslo (NoRUEGA)



Alojamento

VIVOOD (ESPANHA)



Aeroportos

Amsterdam (HOLANDA)



Cruzeiros / Hoteis

WINNOW (REINO UNIDO)



TOAST ALE (REINO UNIDO)

Alimentação e bebidas



Mudança sistémica



• A EC precisa de  design inovador e modelos de 

negócios criativos

• Trabalho colaborativo.

• Existem desafios e muitas oportunidades.

A economia circular requer uma

mudança sistêmica



Desafios

Encontrar o business case Pensar em sistemas

Rentável, sem externalidades
e com a mesma qualidade.  

Design inovador e modelos de 
negócios criativos

Simbiose de destino 

Coordenação entre todos os 
implicados



Como o CEC conduz à circularidade

Qualquer pessoa pode adicionar, soluções, projetos, 

oportunidades de financiamento e encontrar soluções 

para a sua cidade

Aconselhamento gratuito de especialistas em economia 

circular

125 Organizadores locais em todo o mundo e eventos 

globais



www.CircularEconomyClub.com

Para mais informações visite



Obrigada
www.CircularEconomyClub.com


