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Þetta starfsferilsblað var unnið undir verkefnunum NBS Phase 2 og STE(A)M IT. Tilraunaverkefnið fyrir náttúrumiðaðar lausnir var að frumkvæði og styrkt af stjórnarsviði rannsókna og nýsköpunar hjá 
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, og European Schoolnet hefur umsjón með viðtölum og gerð starfsferilsblaða um náttúrumiðaðar lausnir, með stuðningi VO EUROPE (https://www.vo-
group.be/en). Verkið sem kynnt er í þessu skjali hefur einnig hlotið styrk frá ERASMUS+ áætlunarverkefni Evrópusambandsins STE(A)M IT (styrktarsamningur 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-
FORWARD), umsjón hefur European Schoolnet. Innihald skjalsins er alfarið á ábyrgð skipuleggjanda og táknar ekki skoðanir Evrópusambandsins eða framkvæmdaskrifstofu mennta- og menningarmála 
og hljóð- og myndmiðlunar, sem bera ekki ábyrgð á hvers kyns notkun á upplýsingum skjalsins. 
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Ég er umhverfisverkfræðingur með doktorsgráðu í líftækni og ég starfa sem rannsóknarvísindamaður 

hjá CIIMAR-Interdisciplinary Center for Marine and Environmental Research, við náttúrumiðaðar lausnir. 

Ég er gestaprófessor við Saint Joseph-háskólann (á sérstjórnarsvæðinu Makaó í Kína) og við háskólann í 

Porto (Portúgal). Frá fyrstu tíð samþætti ég verkefni tengd náttúrumiðuðum lausnum við mismunandi 

aðstæður; Ég tók nýlega þátt í verkefnunum „Ecological and Integrated Sanitation-ECOSAN“, „Nature-

Based Solutions for a Cleaner and Safer Macao„ og „COST Action CA17133 - Implementing Nature-Based 

Solutions for Creating a Resourceful Circular City.“ Ég hef einnig tekið þátt í nokkrum verkefnum sem 

tengjast menntun til sjálfbærni. Ég er háttsettur stjórnarmaður í Verkfræðingareglunni (í 

norðurhlutanum) og varaformaður portúgölsku landssamtakanna um græn þök, eða ANCV. Ég tek virkan 

þátt í umhverfisfræðslu og samskiptum við samtök, fyrirtæki og sveitarfélög sem tengjast 

náttúrumiðuðum lausnum og aðgerðum til að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun.   

 

 

Starf mitt sem rannsakandi beinist að þróun náttúrumiðaðra lausna, eins og græn þök og veggi eða 

uppbyggð og fljótandi votlendi, til að finna lausn á samfélagslegum vandamálum í samræmi við sjálfbæru 

þróunarmarkmiðin. Ennfremur sjá náttúrumiðaðar lausnir fram á skilvirka nýtingu auðlinda til sjálfbærni 

svæða og sem tæki til aðlögunar og mildunar á loftslagsbreytingum. Þetta felur í sér að „vinna með 

náttúrunni“ á mörgum svæðum og að hafa trausta þekkingu á raunvísindum. Ég samþætti nokkar 

áætlanir til að prófa viðskiptalíkön fyrir tækni sem þróuð er á háskólasviði. Ég er með þrjár aðgerðir sem 

tengjast náttúrumiðuðum lausnum: vísindarannsóknir, menntun og samskipti við samtök. Ég starfa með 

menntastofnunum, sveitarfélögum, fyrirtækjum og samtökum. Bakgrunnur minn í raunvísindum hefur 

gefið mér færni í að standa mig sem best á þeirri leið sem ég ákvað að fara.  

 

 

Ég hef alltaf haft áhuga á viðfangsefnum sem tengjast umhverfinu og gangverki og samspili náttúrunnar. 

Mig langaði að gera eitthvað gott fyrir samfélagið, eitthvað sem ég gat gert með ástríðu og ánægju. 

Amma mín sýndi mér hvað umhverfisverkfræði var og mögulegar leiðir sem ég gat farið eftir 

háskólanámið. Seinna uppgötvaði ég heim vísindarannsókna og vinnu með náttúrumiðaðar lausnir. Ég 

Cristina Calheiros (rannsóknarvísindamaður og prófessor, CIIMAR) 
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gerði mér grein fyrir þeim möguleikum sem ég hafði framundan með því að gera nýjungar, afla mér 

þekkingar og miðla henni til annarra, með samvinnu og kennslu.  

 

 

Dæmigerður vinnudagur hjá mér hefst á uppfærslu á tilraunum og verkefnum sem ég er með í gangi 

ásamt samstarfsfólki og nemendum. Ég geri mikið af sýnatökuherferðum á tilraunastöðum þar sem 

náttúrumiðaðar lausnir eru notaðar, og ég vinn á rannsóknarstofunni. Ég held námskeið og fyrirlestra 

um náttúrumiðaðar lausnir í háskólum og fer í grunnskóla til að vinna með kennurum og nemendum um 

þetta efni. Ég flyt oft námskeið fyrir tæknimenn sem starfa hjá sveitarfélögum og fyrir almenning. Önnur 

verkefni eru meðal annars að hitta alþjóðlega samstarfsaðila sem taka þátt í áframhaldandi verkefnum, 

fylgjast með vísindaritum og sækja alþjóðlegar ráðstefnur. Ég tek einnig þátt í nokkrum félagshreyfingum 

sem tengjast menntun til sjálfbærni og vinnu að miðlun náttúrumiðaðra lausna, og lausna til að draga 

úr og aðlagast loftslagsbreytingum.  

 

 

Þegar ég kláraði menntaskólann vissi ég ekki hvað mig langaði að gera. En hrifning mín af því að skilja 

jarðkerfið, áhrif mannlegra athafna og hvað væri hægt að gera til að lágmarka eða forðast það varð til 

þess að ég fór að læra umhverfisverkfræði. Ég fór í starfsnám til Bretlands sem tengdist 

plöntumeðhöndlun í menguðum jarðvegi, sem gerði mér kleift að hafa yfirsýn yfir hvernig væri að „vinna 

með náttúrunni“, möguleika alþjóðlegrar reynslu og mátt samvinnu og þekkingarmiðlunar. Í kjölfarið 

lauk ég doktorsprófi í líftækni við portúgalska kaþólska háskólann og ég stundaði nýdoktorsnám í 

náttúrumiðuðum lausnum sem beitt er við vatnsstjórnun, meðferð og endurnýtingu. Ég reyni alltaf að 

fylgjast með nýjustu framförum í vísindum og tækni í gegnum tengslanet og með því að sækja 

framhaldsnámskeið og ráðstefnur. Þetta hefur gefið mér heildstæða sýn á jarðkerfið og hefur sýnt mér 

hvernig ég get lagt mitt af mörkum til samfélagsins fyrir sjálfbærari framtíð. Starfsferill minn fylgdi 

þverfaglegri nálgun þar sem vísindi, tækni, verkfræði og stærðfræði (STEM) voru alltaf til staðar og 

samtengd. 

 

 

Lykilfærni á faglegu sviði 

Greiningarhæfni: það er mikilvægt að fylgjast með nýjustu þróuninni á rannsóknarsviðinu þínu. Gott vald 

á greiningartækjum og gagnagreiningu er æskilegt. Gagnrýnin hugsun og frábær hæfni til að leysa 

vandamál eru líka nauðsynleg.  

DÆMIGERÐUR VINNUDAGUR 
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Tækni- og verkfræðikunnátta: Rannsóknarvísindamenn í náttúrumiðuðum lausnum ættu að hafa 

hagnýta og praktíska nálgun við daglegar áskoranir sem þeir þurfa að takast á við.    

Viðskipti: Á stigi umsókna sem tengjast náttúrumiðuðum lausnum gerði kunnátta í frásögn í 

viðskiptasamhengi mér kleift að stækka og endurtaka lausnirnar og koma hugmyndinni til 

hagsmunaaðila og ákvarðanaaðila. Ég fékk einnig nokkrar viðurkenningar og heiðursverðlaun fyrir að 

þróa hugmyndir um nothæfi náttúrumiðaðra lausna. 

Samskipti: Lykillinn að árangri er að vera opinn fyrir því að starfa með fólki. Til að miðla vinnu minni og 

framförum í rannsóknum hef ég einnig unnið að ræðu- og ritfærni minni.  

Upplýsingatækni: Það er einnig mikilvægt að geta stjórnað gögnum með tölvugrafík, sérstaklega þegar 

niðurstöðum er bætt við tæknilegar skýrslur, útgáfur og fræðslutilföng. 

Stjórnun: Það er mikilvægt að halda nemendum þínum og hópum áhugasömum. Auk þess ættu 

rannsóknir þínar að vera vel skipulagðar til að ná þeim árangri sem áætlað er og til að nýta tiltæk úrræði 

sem best.  

Markaðssetning: nú á dögum er afar mikilvægt að ná til vísindasamfélagsins í gegnum mismunandi rásir 

(samfélagsmiðlar, sjónvarp, fréttablöð o.s.frv.) og innan virtra tengslaneta til að dreifa vísindalegum 

framförum þínum. Þetta ætti að gera á aðgreiningarlausan, aðgengilegan og auðskiljanlegan hátt.   

Persónuleg og félagsleg hæfni: 

Starfsgleði og þrautseigja:  Rannsakandi í náttúrumiðuðum lausnum verður að hafa starfsgleði og 

þrautseigju og styrk til að halda áfram þegar hlutirnir fara ekki eins og áætlað var.  

Forvitni og sköpunargleði: Það er mikilvægt að vera opinn fyrir uppgötvunum og að nota 

sköpunargleðina til að finna nýstárlegar lausnir. 

Samstarfsandi: Aðeins með samstarfi og að vinna í teymi, á siðfræðilegan hátt, er hægt að koma 

hugmyndunum í framkvæmd og láta þær virka.  

Sjálfsagi: Vinnuagi og gott skipulag gerir þér kleift að starfa á þverfaglegan hátt.   

Afkastageta og ábyrgð: Mikil afkastageta og framúrskarandi rannsóknir gerast þegar þú skuldbindur þig 

starfinu.  

Frumkvæði: Sem rannsakandi í náttúrumiðuðum lausnum þarf ég að hafa frumkvæði í að hugsa upp og 

hanna lausnir til að mæta samfélagslegum áskorunum og þörfum, í samræmi við sjálfbæru 

þróunarmarkmiðin.  

 

 

Einstaklingar með mína hæfileika geta starfað í fræðasamfélaginu, sem kennarar eða í rannsóknum, hjá 

ráðgjafarfyrirtækjum að veita ráðgjöf og þjónustu um umhverfisfræðslu og menntun til sjálfbærni, í 

einkageiranum sem sérfræðingar í umhverfislíftækni og verkfræði, í opinbera eða einkageiranum til að 

fást við vatnsstjórnun, meðhöndlun á föstum úrgangi og varðveislu vistkerfa og endurhæfingu – allt frá 

framkvæmd til rekstrar- og viðhaldsþátta, hjá sveitarfélögum að sinna umhverfismálum og í 

stefnumótun til að draga úr og aðlagast loftslagsbreytingum.  

STARFSHORFUR 
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Þegar þú starfar í vísindarannsóknum með náttúrumiðaðar lausnir verður þú að nota þverfaglega nálgun 

vegna þess að það að starfa með náttúrunni krefst heildrænnar sýnar. Stóra áskorunin sem slík er að 

takast á við mismunandi bakgrunna, þekkingu og skoðanir til að móta og rannsaka lausn. Að auki er það 

líka krefjandi að vinna við vísindarannsóknir vegna þess að það er mikil óvissa varðandi niðurstöður 

tilrauna þinna og rannsókna, þó það séu þær sem gera starfið svo spennandi og heillandi. Þú getur 

fundist þú leggja eitthvað af mörkum sem er gagnlegt og þýðingarmikið. 

 

 

Ef þú ert að reyna að átta þig á hvað þú ætlar að gera eftir menntaskólann, hvaða námsleið þig langar 

að fara, þarftu að horfa inn á við og reyna að sjá hvað þig langar að gera, hvað veitir þér gleði og hver 

ástríða þín er. Þannig geturðu hugsað um hvernig þú getur gert heiminn betri og markað þín spor í 

sandinn. Hafðu forvitni og opinn huga að leiðarljósi og það sem mikilvægast er, talaðu við fólk sem hefur 

annað baksvið. Þannig muntu hafa breiða sýn á mismunandi námsleiðir og starfsferla, sem mun hjálpa 

þér að finna þína leið. Í hvert skipti sem skólinn þinn skipuleggur erindi, fyrirlestra eða fær gesti skaltu 

nota það sem tækifæri til að kynnast öðrum veruleika og fá innsýn í það sem er að gerast í heiminum. 

Trúðu alltaf á draumana þína og láttu þá rætast. 

 

 

Þegar mögulegt er skuluð þið reyna að fá nemendur ykkar eða börn til að kynnast fjölbreyttu fagfólki 

sem starfar á mismunandi sviðum, svo þau hafi möguleika á að sjá allt það sem þau geta valið úr. 

Berið kennsl á möguleika þeirra á virkan hátt, styðjið þau og leiðbeinið í gegnum allt ferlið og dragið það 

besta fram í þeim. Að auki er mikilvægt að hvetja þau til að leggja sig fram í þroska, menntun og 

færnismyndun. Ef þau fá tækifæri til þess munu þau þekkja sig betur og vera örugg með þá framtíð sem 

þau kjósa sér. 

 

 

Störf Cristinu Calheiros: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Public Lecture on Nature-based Solutions for Water in Cities: http://ise.usj.edu.mo/events-

calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

ÁSKORANIR 

RÁÐ ÞÍN TIL NEMENDA 

RÁÐ ÞÍN TIL KENNARA OG FORELDRA 

NÁNAR 

https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6
http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/
http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/
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A COST Action on Circular Cities and Nature-Based Solutions: 

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 (the Portuguese National Association of Green Roof): 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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scientix sá um þýðinguna með styrk frá H2020 rammaáætlun Evrópusambandsins um rannsóknir og 

nýsköpun – project Scientix 4 (styrktarsamningur nr. 101000063), samræmt af European Schoolnet 

(EUN). Efnisinnihald þessa skjals er á ábyrgð skipuleggjandans sjálfs og endurspeglar ekki skoðun 

framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og framkvæmdastjórnin ber ekki ábyrgð á hvers kyns notkun 

á upplýsingunum sem er að finna í þessu skjali. 

https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ
https://www.portoprotocol.com/case-studies/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/
http://wiseproject.info/
http://passion.civitas.edu.pl/
https://goal-erasmus.eu/

