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Dette karriereark er udviklet under NBS Phase 2 og STE(A)M IT-projekter. NBS-forsøget blev igangsat og finansieret af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation, og 
Europæisk Skolenet fører tilsyn med interviewene og oprettelsen af NBS karriereark med støtte fra VO EUROPE (https://www.vo-group.be)/da). Det arbejde der præsenteres i dette dokument, har 
ligeledes modtaget støtte fra EUs ERASMUS+ programprojekt STE(A)M IT (tilskudsaftale 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), koordineret af Europæisk Skolenet. Indholdet af dokumentet 
er udelukkende arrangørens ansvar, og repræsenterer ikke holdninger hos Den Europæiske Union eller Forvaltningsorganet for Uddannelse, Audiovisuelle Medier og Kultur, ligesom disse institutioner 
ikke er ansvarlige for enhver brug, der måtte blive gjort af de indeholdte oplysninger.  

 

Karriereark : Forsker i naturbaserede løsninger (NBS)  

Jeg er miljøingeniør med en ph.d. grad i bioteknologi, og jeg arbejder som forsker ved CIIMAR-

Interdisciplinary Center for Marine and Environmental Research, med speciale i naturbaserede 

løsninger (NBS). Jeg er gæsteprofessor ved University of Saint Joseph (Macau SAR, Kina) og ved 

University of Porto (Portugal). Fra min tidlige karriere har jeg integreret projekter med relation til NBS i 

forskellige sammenhæng. Jeg har for nylig været involveret i projekterne "Ecological and Integrated 

Sanitation-ECOSAN", "Nature-Based Solutions for a Cleaner and Safer Macao" og i "COST Action 

CA17133- Implementing Nature-Based Solutions for Creating a Ressourceful Circular City.” Jeg har også 

deltaget i flere projekter om til uddannelse i bæredygtighed. Jeg er bestyrelsesmedlem i Order of 

Engineers (region nord) og næstformand i National Portuguese Association of Green Roofs. Jeg arbejder 

aktivt med udvikling indenfor miljøuddannelse og samabejder med foreninger, virksomheder og 

kommuner om naturbaserede løsninger og tilpasninger.   

 

 

I mit job som forsker fokuserer jeg på udvikling af naturbaserede løsninger (NBS), såsom grønne tage og 

vægge eller flydende vådområder, som svar på samfundsproblemer der er defineret i FNs Verdensmål 

for Bæredygtig Udvikling (SDG). På længere sigt forestiller NBS sig en effektiv anvendelse af ressourcer 

til opretholdelse af landområders bæredygtighed og en anvendelse som værktøjer i tilpasning til og 

afbødning af klimaændringer. Dette indebærer "at arbejde med naturen" på flere områder og 

besiddelse af en solid STEM-base af viden.  Jeg integrerer flere programmer til test af 

forretningsmodeller for teknologier udviklet i den akademiske verden. Jeg har tre handlingslinjer med 

relation til NBS: videnskabelig forskning, uddannelse og samarbejde med institutioner. Jeg samarbejder 

med uddannelsesinstitutioner, kommuner, virksomheder og foreninger. Min STEM-baggrund har givet 

mig færdigheder i at præstere på højeste niveau indenfor mit område.  

 

 

Jeg har altid haft en interesse for emner relateret til miljø og naturens dynamik og vekselvirkninger. Jeg 

ville gøre noget godt for samfundet, et arbejde jeg kunne udføre med passion og glæde. Min bedstemor 

viste mig, hvad miljøteknik var og de mulige veje, jeg kunne vælge efter universitetet. Senere opdagede 

jeg den videnskabelige forskningsverden gennem mit arbejde med naturbaserede løsninger (NBS). Jeg 
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opdagede det potentiale jeg havde foran mig indenfor innovation, viden og muligheder for at give videre 

til andre gennem samarbejde og undervisning.  

 

 

Min typiske arbejdsdag starter med en opdatering på de igangværende eksperimenter og projekter med 

kolleger og studerende. Jeg laver en masse feltprøvekampagner på forsøgssteder, hvor naturbaserede 

løsninger (NBS) indgår og jeg arbejder i laboratoriet. Jeg underviser og holder foredrag om NBS på 

universitetet, og jeg besøger folkeskoler for at arbejde med lærere og studerende om dette emne. Jeg 

afholder ofte kurser for teknikere, der arbejder i kommuner og for den brede offentlighed. Andre 

aktiviteter omfatter møder med internationale partnere, der deltager i igangværende projekter, holde 

mig ajour med videnskabelig litteratur og deltage i internationale konferencer. Jeg er også engageret i 

adskillige foreninger med relation til uddannelse i bæredygtighed og arbejder for formidling af NBS og 

løsninger til afbødning og tilpasning af klimaændringer.  

 

 

Efter at have afsluttet gymnasiet vidste jeg ikke hvad jeg ville. Men min fascination af Jordens systemer, 

virkningen af menneskelig aktivitet og hvad der kunne gøres for at minimere eller undgå miljøkriser, 

førte mig til at studere miljøteknik. Jeg tog et praktikophold i Storbritannien om fytoremediering af 

forurenet jord, hvilket gav mig et overblik over, hvordan det var at "arbejde med naturen", potentialet 

i internationale erfaringer og styrken i samarbejde og vidensudveksling. Bagefter afsluttede jeg en ph.d. 

i bioteknologi ved det portugisiske katolske universitet, og jeg gennemførte to postdoc-uddannelser i 

naturbaserede løsninger i anvendt vandforvaltning- behandling og genbrug. Jeg forsøger altid at holde 

styr på de seneste fremskridt inden for videnskab og teknologi gennem netværk og deltagelse i 

videregående uddannelse og konferencer. Dette har givet mig et holistisk syn på Jordens systemer og 

vist mig, hvordan jeg kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid for vore samfund. Min karriere fulgte 

en tværfaglig tilgang, hvor Naturvidenskab, Teknologi, Ingeniørskab og Matematik (STEM) altid var 

forbundne elementer. 

 

 

Nøglefærdigheder på professionelt niveau 

 Analytiske færdigheder : Det er vigtigt at holde styr på den seneste udvikling inden for sit 

forskningsområde. Høj beherskelse af analytiske værktøjer og dataanalyse er ønskelig. Kritisk tænkning 

og gode problemløsningsevner er også et must.   

EN TYPISK ARBEJDSDAG 

 

STUDIE- OG KARRIEREVEJ 

 

NØGLEKOMPETENCER 
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Tekniske og ingeniørmæssige færdigheder: Forskere i naturbaserede løsninger (NBS) bør have en 

praktisk og handlingsorienteret tilgang til de daglige udfordringer de skal løse.    

Forretningsmæssigt:  På PBS-applikationsniveau gav mine færdigheder i storytelling mig mulighed for at 

opskalere og efterprøve løsningerne og levere konceptet til interessenter og beslutningstagere. Jeg fik 

også anerkendelse gennem flere æresbevisninger og udmærkelser for de ideer jeg udviklede om 

anvendeligheden af NBS. 

Kommunikation: nøglen til succes er at være åben over for at samarbejde med mennesker. For at 

formidle mit arbejde og  mine forskningsfremskridt har jeg også arbejdet med mine tale- og 

skrivefærdigheder til brug i det offentlige rum.  

Informationsteknologi: evnen til at håndtere data gennem computergrafik er også vigtig, især når du 

supplerer dine resultater med tekniske rapporter, publikationer og uddannelsesressourcer. 

Ledelse: det er vigtigt at holde dine elever og dit team motiverede. Derudover bør din forskning være 

godt planlagt for at opnå de forventede resultater og for at få mest muligt ud af de tilgængelige 

ressourcer.  

 Markedsføring: i dag er strategisk videnskabelig udbredelse ad forskellige kanaler (sociale medier, tv, 

aviser osv)  og inden for et etableret netværk meget vigtig med henblik på at formidle dine 

videnskabelige fremskridt. Dette bør gøres på en inkluderende måde, tilgængelig og forståelig for alle.   

Personlige og sociale kompetencer: 

Motivation og robusthed:  en forsker inden for NBS skal være motiveret og robust over for tilbageslag 

og have styrke til at fortsætte, når tingene ikke går som planlagt.  

Nysgerrighed og kreativitet: det er vigtigt at være i besiddelse af et åbent sind overfor opdagelser og at 

bruge sin kreativitet til at finde innovative løsninger. 

Teamwork spirit: kun ved at samarbejde og arbejde i teams med etik, er det muligt at omsætte ideerne 

til praksis og få dem til at fungere.  

Selvdisciplin: Arbejdsdisciplin og et højt organisationsniveau vil give dig mulighed for at omsætte 

tværfagligt arbejde i praksis.   

Produktivitet og ansvar:  høj produktivitet og fremragende forskning opnås, når du er engageret i dit 

arbejde.  

Initiativ: Som forsker i NBS skal jeg være proaktiv med hensyn til at tænke og designe løsninger til at 

imødekomme samfundsmæssige udfordringer og behov i overensstemmelse med FNs Verdensmål for 

Bæredygtig Udvikling (SDG).   

 

 

En person med mine kompetencer kan arbejde i den akademiske verden som underviser eller som 

forsker, i konsulentvirksomheder, der yder rådgivning og tjenester om miljøuddannelse og uddannelse 

i bæredygtighed, i den private sektor som ekspert i miljømæssig bioteknologi og -teknik, indenfor den 

offentlige eller private sektor hvor man beskæftiger sig med vandforvaltning, håndtering af fast affald 

KARRIEREUDSIGT 
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og økosystembevarelse og genetableringsprojekter - fra implementering til drift og vedligeholdelse, i 

lokale kommuner, der beskæftiger sig med miljøspørgsmål og i strategisk planlægning af afbødning af 

klimaændringer og tilpasningsstrategier.  

 

 

Når du arbejder med naturbaserede løsninger (NBS), i videnskabelig forskning, skal du have en 

tværfaglig tilgang, fordi det kræver et helhedssyn at arbejde med naturen. Som sådan er den store 

udfordring at håndtere forskellige baggrunde, viden og meninger for at udvikle og studere en løsning. 

Desuden er arbejdet med videnskabelig forskning også udfordrende, fordi der er en høj grad af 

usikkerhed omkring resultaterne af dine eksperimenter og forsøg, selvom det også er det, der gør det 

så spændende og fascinerende. Du kan mærke, at du bidrager til noget nyttigt og meningsfuldt. 

 

 

Hvis du forsøger at finde ud af, hvad du skal lave efter at have afsluttet gymnasiet, hvilken studievej du 

vil vælge, skal du kigge indad og prøve at finde frem til, hvad du kan lide at lave, hvad der giver dig glæde 

og hvad du brænder for.  På den måde overvejer du, hvordan du kan bidrage til en bedre verden og 

sætte dig spor. Vær nysgerrig, vær åben og vigtigst af alt, tal med mennesker med forskellige baggrunde. 

På den måde vil du få forskellige visioner om veje og karrierer, som vil hjælpe dig til at tage dine egne 

beslutninger. Hver gang din skole arrangerer foredrag, samtaler eller har besøgende, så brug dem som 

muligheder for at lære andre virkeligheder at kende og opnå indsigt i, hvad der sker i verden. Tro altid 

på dine drømme og få dem til at ske. 

 

 

Når der opstår lejlighed til det, så lad dine studerende/børn møde forskellige fagfolk, der arbejder inden 

for forskellige felter, og dermed give dem mulighed for at få et overblik over deres valg. 

Hjælp dem aktivt med at indkredse deres potentialer, støt og vejled dem gennem hele processen og få 

det bedste frem i dem. Desuden er det vigtigt at opmuntre dem til at styrke deres dannelse, uddannelse 

og kompetenceudvikling. Hvis de får de muligheder, vil de lære sig selv bedre at kende og trygt møde 

den fremtid de vælger. 

 

 

UDFORDRINGER 

DINE RÅD TIL STUDERENDE 

DINE RÅD TIL LÆRERE OG FORÆLDRE 

LÆR MERE 
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Cristina Calheiros’ Profil: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Offentligt foredrag om naturbaserede løsninger (NBL) for vandforsyning i byer: 

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

En COST-aktion om Cirkulære Byer og naturbaserede løsninger: 

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

CIIMAR– Nature-based Solutions for Water Management and Ecosystem Services Promotion:  

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

and-ecosystem-services-promotion/  

ANCV (Den Portugisiske Nationale Sammenslutning af grønne tage): https://www.greenroofs.pt/ 

Styrkelse af tværfaglig bæredygtighedsuddannelse (WISE):  http://wiseproject.info/ 

Partnerskab for bæredygtig udvikling og social innovation (PASSION): http://passion.civitas.edu.pl/  

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

 

 

 

 

 

 

Oversættelsen er foretaget af Scientix, finansieret af EU's H2020 forsknings- og innovationsprogram - 

projekt Scientix 4 (støtteaftale N. 101000063), koordineret af European Schoolnet (EUN). Indholdet af 

dette dokument er arrangørens eneansvar, og det repræsenterer ikke Europa-Kommissionens (EF) 

opfattelse, og EU er ikke ansvarlig for nogen brug af de foreliggende oplysninger. 
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