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Ficha de carreira: Investigadora em soluções 

baseadas na natureza  

Sou Engenheira do Ambiente, doutorada em Biotecnologia, e trabalho como investigadora no CIIMAR - 

Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, no domínio das soluções baseadas na 

natureza (SBN). Sou Professora convidada na Universidade de São José (Região Administrativa Especial 

de Macau, China) e na Universidade do Porto (Portugal). Integrei desde uma fase inicial projetos 

relacionados com SBN em diferentes contextos; estive recentemente envolvida nos projetos “Ecological 

and Integrated Sanitation-ECOSAN”, “Nature-Based Solutions for a Cleaner and Safer Macau” e “COST 

Action CA17133 - Implementing Nature-Based Solutions for Creating a Resourceful Circular City”. Tenho 

também participado em vários projetos relacionados com a educação para a sustentabilidade. Pertenço 

à direção da Ordem dos Engenheiros (região Norte), de que sou membro superior, e sou Vice-Presidente 

da Associação Nacional de Coberturas Verdes. Desenvolvo um papel ativo na educação ambiental e no 

envolvimento com associações, empresas e municípios relacionados com SBN e ações de atenuação e 

adaptação às alterações climáticas.   

 

 

O meu trabalho como investigadora centra-se no desenvolvimento de soluções baseadas na natureza 

(SBN), tais como coberturas e paredes verdes ou leitos de plantas e ilhas flutuantes, para responder a 

problemas sociais em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). As SBN 

preveem igualmente a utilização eficiente dos recursos para a sustentabilidade dos territórios e como 

instrumentos para a adaptação e atenuação das alterações climáticas. Tal implica “trabalhar com a 

natureza” em várias dimensões e ter uma sólida base de conhecimentos de CTEM. Integro vários 

programas para testar modelos empresariais para tecnologias desenvolvidas no contexto académico. 

Sigo três linhas de ação relacionadas com as SBN: investigação científica, educação e envolvimento com 

associações. Colaboro com instituições educativas, municípios, empresas e associações. A minha 

formação em CTEM proporcionou-me as competências para atuar ao mais alto nível no percurso que 

segui.  

 

 

Cristina Calheiros (Investigadora e Professora, CIIMAR) 

 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

 

O QUE O(A) INSPIROU 
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Sempre senti interesse por disciplinas relacionadas com o ambiente e as dinâmicas e interações da 

natureza. Queria fazer algo de positivo pela sociedade, algo que pudesse fazer com paixão e alegria. A 

minha avó mostrou-me o que era a engenharia do ambiente e os possíveis percursos que eu poderia 

seguir depois da universidade. Mais tarde, descobri o mundo da investigação científica, trabalhando 

com soluções baseadas na natureza. Apercebi-me do meu potencial futuro em termos de inovação, da 

aquisição de conhecimentos e da sua transmissão a outros, através da colaboração e do ensino.  

 

 

O meu dia de trabalho típico começa com o ponto da situação relativo às experiências e projetos em 

curso com colegas e alunos. Realizo muitas campanhas de recolha de amostras no terreno em sítios 

experimentais, onde são implementadas soluções baseadas na natureza (SBN), e trabalho no 

laboratório. Dou aulas e palestras sobre SBN na universidade e visito escolas primárias para trabalhar 

com professores e alunos sobre estes tópicos. Conduzo com frequência cursos para técnicos que 

trabalham nos municípios e para o público em geral. Outras atividades incluem reuniões com parceiros 

internacionais que participam em projetos em curso, mantendo-me atualizada com respeito à literatura 

científica e participando em conferências internacionais. Estou também envolvida em vários 

movimentos associativos relacionados com a educação para a sustentabilidade e trabalho na divulgação 

de SBN e de soluções de atenuação e adaptação às alterações climáticas.  

 

 

Depois de terminar o ensino secundário, não sabia o que fazer. Mas o meu fascínio por compreender o 

sistema da Terra, o impacto da atividade humana e o que podia ser feito para o minimizá-lo ou evitá-lo 

levou-me a estudar Engenharia do Ambiente. Fiz um estágio no Reino Unido relacionado com a 

fitorremediação de solos contaminados, o que me permitiu ter uma visão geral do que era “trabalhar 

com a natureza”, o potencial das experiências internacionais e o poder da colaboração e do intercâmbio 

de conhecimentos. Posteriormente, realizei um doutoramento em Biotecnologia na Universidade 

Católica Portuguesa e realizei duas formações de pós-doutoramento em Soluções Baseadas na Natureza 

aplicadas à gestão, tratamento e valorização de águas. Tento sempre acompanhar os últimos avanços 

da ciência e da tecnologia através do trabalho em rede e da participação em cursos e conferências 

avançados. Tenho assim obtido uma visão holística do sistema da Terra, o que me mostrou como posso 

contribuir para a sociedade tendo em vista um futuro mais sustentável. O meu percurso profissional 

seguiu uma abordagem interdisciplinar em que a Ciência, a Tecnologia, a Engenharia e a Matemática 

(CTEM) estiveram sempre presentes e interligadas. 

 

 

DIA DE TRABALHO TÍPICO 

 

PERCURSO ACADÉMICO E PROFISSIONAL 

 

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS 
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Principais competências a nível profissional 

Competências analíticas: é importante mantermo-nos a par das mais recentes evoluções na nossa área 

de investigação. É desejável possuir um forte domínio das ferramentas analíticas e da análise de dados. 

O pensamento crítico e robustas capacidades de resolução de problemas são também indispensáveis.  

Competências técnicas e de engenharia: Os investigadores em soluções baseadas na natureza devem 

adotar uma abordagem prática e direta aos desafios diários que precisam de resolver.    

Empresas: ao nível das aplicações de SBN, a competência de narrativa empresarial permitiu-me ampliar 

e replicar as soluções, transmitindo o conceito às partes interessadas e aos decisores. Fui também 

distinguida com várias honras e menções pelas ideias desenvolvidas sobre a aplicabilidade das SBN. 

Comunicação: a chave do sucesso é a abertura à colaboração com as pessoas. Para divulgar o meu 

trabalho e os progressos da minha investigação, aperfeiçoei também as minhas competências de escrita 

e comunicação em público.  

Tecnologia da informação: a competência para gerir dados através de infográficos é também 

importante, especialmente quando se acrescentam resultados a relatórios técnicos, publicações e 

recursos educativos. 

Gestão: é importante manter os alunos e a equipa motivados. Além disso, a investigação deve ser bem 

planeada para alcançar os resultados previstos e para tirar o máximo partido dos recursos disponíveis.  

Marketing: hoje em dia, a comunicação estratégica da ciência em diferentes canais (redes sociais, 

televisão, imprensa escrita, etc.) e no âmbito de uma rede estabelecida é muito importante para 

divulgar os progressos científicos realizados. Tal deve ser feito de uma forma inclusiva, acessível e 

compreensível por todos.   

Competências pessoais e sociais: 

Motivação e resiliência:  um investigador na área das SBN deve estar motivado e ser resiliente aos 

obstáculos, tendo a capacidade para perseverar quando as coisas não correm conforme planeado.  

Curiosidade e criatividade: é importante manter um espírito aberto à descoberta e aplicar a criatividade 

para encontrar soluções inovadoras. 

Espírito de trabalho em equipa: só é possível pôr em prática as ideias e fazê-las funcionar através da 

colaboração e do trabalho em equipa de uma forma ética.  

Autodisciplina: a disciplina de trabalho e um elevado nível de organização permitem pôr em prática o 

trabalho interdisciplinar.   

Produtividade e responsabilidade: Uma elevada produtividade e a excelência na investigação são 

alcançadas com empenhamento no trabalho.  

Iniciativa: como investigadora em SBN, preciso de ser proativa na idealização e conceção de soluções 

para responder aos desafios e necessidades sociais, em conformidade com os Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS).  
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Alguém com as minhas competências pode trabalhar no meio académico, como professor ou como 

investigador; em atividades de consultoria que prestam aconselhamento e serviços sobre educação 

ambiental e educação para a sustentabilidade; no setor privado como especialista em biotecnologia e 

engenharia do ambiente; no setor público ou privado no domínio da gestão da água, do tratamento de 

resíduos sólidos e da preservação e reabilitação de ecossistemas - desde a implementação até aos 

aspetos operacionais e de manutenção; nos municípios locais que se ocupam de questões ambientais; 

e no planeamento estratégico de políticas de atenuação e adaptação às alterações climáticas.  

 

 

Quando se trabalha com soluções baseadas na natureza, na investigação científica, é necessário adotar 

uma abordagem interdisciplinar porque “trabalhar com a natureza” requer uma visão holística. Como 

tal, o grande desafio é lidar com diferentes contextos, conhecimentos e opiniões para desenvolver e 

estudar uma solução. Além disso, trabalhar na investigação científica é também um desafio porque 

existe um elevado nível de incerteza quanto aos resultados das nossas experiências e ensaios, embora 

seja isso que a torna empolgante e fascinante. Podemos sentir que estamos a contribuir para algo de 

útil e relevante. 

 

 

Se estás a tentar descobrir o que fazer depois de terminares o ensino secundário, que percurso 

académico pretendes seguir, deves fazer uma reflexão pessoal e tentar identificar o que gostas de fazer, 

o que te transmite satisfação e o que te apaixona. Desta forma, podes pensar na forma como podes 

contribuir para um mundo melhor e deixar a tua marca. Sê curioso, recetivo e, mais importante ainda, 

fala com pessoas de meios diferentes. Desta forma, terás ideias diversificadas sobre diferentes 

percursos e carreiras, que te ajudarão a encontrar o teu caminho. Sempre que a tua escola organizar 

conversas ou palestras ou receber visitantes, aproveita estas oportunidades para conhecer outras 

realidades e adquirir conhecimentos sobre o que está a acontecer no mundo. Acredita sempre nos teus 

sonhos e esforça-te por concretizá-los. 

 

 

Sempre que possível, tente ajudar os seus alunos/filhos para que conheçam diferentes profissionais de 

diferentes áreas e tenham a possibilidade de ver a variedade de opções que podem tomar. 

PERSPETIVAS DE CARREIRA 

DESAFIOS 

O SEU CONSELHO AOS ALUNOS 

OS SEUS CONSELHOS AOS PROFESSORES E AOS PAIS 
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Seja ativo na identificação das suas potencialidades, apoie-os e oriente-os ao longo de todo o processo 

para revelar o que eles têm de melhor. Além disso, é importante encorajá-los a investir na sua formação, 

educação e desenvolvimento de competências. Se lhes for dada a oportunidade, conhecer-se-ão melhor 

a si próprios e estarão seguros do futuro que escolherem. 

 

 

Perfil de Cristina Calheiros: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Conferência pública sobre soluções baseadas na natureza para a água nas cidades: 

http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

A COST Action on Circular Cities and Nature-Based Solutions: 

https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR – Soluções baseadas na natureza para a promoção da gestão da água e de serviços 

ecossistémicos: https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-

water-management-and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Associação Nacional de Coberturas Verdes): https://www.greenroofs.pt/ 

Widening Interdisciplinary Sustainability Education (WISE): http://wiseproject.info/ 

Partnership for Sustainable Development and Social Innovation (PASSION): 

http://passion.civitas.edu.pl/  

Geoethics Outcomes and Awareness Learning (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

O trabalho apresentado neste sítio Web recebeu financiamento do programa de investigação e 

inovação H2020 da União Europeia - projeto Scientix 4 (Convenção de subvenção N.º 101000063), 

coordenado pela European Schoolnet (EUN). O conteúdo do presente documento é da responsabilidade 

exclusiva do organizador e não representa a opinião da Comissão Europeia (CE) nem esta é responsável 

por qualquer utilização que possa ser feita das informações nele contidas. 
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