
 

 

 

Gairmeacha ETIM agus Scileanna an Todhchaí 

Bileog ghairme: Eolaí Taighde i Réitigh Nádúr-

Bhunaithe 

Forbraíodh an Bhileog Ghairme seo faoi stiúr na dtionscadal NBS Phase 2 agus STE(A)M IT. Thosaigh agus mhaoinigh Ard-Stiúrthóireacht an Taighde agus na Nuálaíochta de chuid an Choimisiúin 
Eorpaigh an clár píolótach NBS, agus tá an Líonra Scoile Eorpach i gceannas ar agallaimh agus ar Bhileoga Gairme NBS a chruthú, le tacaíocht ó VO EUROPE (https://www.vo-group.be/en). Tá maoiniú 
ón tionscadal ERASMUS+, STE(A)M IT (Comhaontú deontais 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), de chuid an Aontais Eorpaigh faighte ag an obair a chuirtear i láthair sa cháipéis seo, agus 
tá sí comhordaithe ag an Líonra Scoile Eorpach. Is de fhreagracht an eagraí amháin ábhar na cáipéise seo agus ní léiríonn sé tuairim an Aontais Eorpaigh ná an tuairim den Ghníomhaireacht 
Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir, nach bhfuil freagrach as aon úsáid a bhainfí as an eolas laistigh de. 

 

Bileog , Ghairme: Eolaí Taighde i Réitigh Nádúr-

Bhunaithe 

Is Innealtóir Comhshaoil mé le PhD sa Bhitheicneolaíocht, agus oibrím mar eolaí taighde ag an Ionad 

Idirdhisciplíneach CIIMAR, um Thaighde Mára agus Chomhshaoil, san éarnáil de Réitigh Nádúr-

Bhunaithe (NBS). Is Ollamh ar Cuireadh mé ar Ollscoil Naomh Íosaf (Macau SAR, an tSín) agus ar Ollscoil 

Porto (an Phortaingéil). Tá mé ag comhtháthú tionscadal a bhaineann le NBS le comhthéacsanna éagsúla 

le go leor blianta anuas; Ar na mallaibh, bhí mé bainteach leis na tionscadail "Sláintíocht Éiceolaíoch 

agus Chomtháthaithe-ECOSAN", "Réitigh Nádúr-Bhunaithe le haghaidh Macau atá Níos Glaine agus Níos 

Sábháiltí" agus le "COST Action CA17133 - Réitigh Nádúr-Bhunaithe a Chur i bhFeidhm chun Cathair 

Chiorclach agus Sheiftiúil a Chruthú." Ghlac mé páirt i roinnt tionscadal a bhain le hoideachas le 

haghaidh inbhuanaitheachta. Is ball sinsearch agus boird mé ar Ord na n-Innealtóirí (Thuaidh), agus Leas-

Uachtarán ar Chumann Náisiúnta Portaingéalach na nDíonta Glasa. Forbraím ról gníomhach in 

oideachas comhshaoil agus ag dul i ngleic le cumainn, le comhlachtaí agus le bardais a bhaineann le NBS 

agus gníomhartha maolaithe agus oiriúnaithe ar athrú aeáide.   

 

 

Díríonn mo phost mar thaighdeoir ar Réitigh Nádúr-Bhunaithe (NBS) a fhorbairt, mar shampla díonta 

agus ballaí glasa nó bogaigh thógtha agus ar snámh, chun fadhbanna na sochaí a fhreagairt i 

gcomhlíonadh leis na Spriocanna Forbartha Inbuanaithe (SDG). Mar thoradh air sin, glacann NBS le 

húsáid éifeachtúil acmhainní ar mhaithe le inbhuanaitheacht na gcríocha agus mar uirlisí i dtaca le 

hoiriúnú agus maolú ar athrú aeráide. Baineann sé seo le bheith "ag obair le nádúr" i roinnt réimsí agus 

le bunús láidir eolais a bheith agat ar chúsaí ETIM. Comhtháthaím roinnt tionscadal ar mhaithe le 

samhlacha gnó a thástáil do theicneolaíochtaí a d'fhorbraíodh sa saol acadúil. Tá trí líne gnímh agam a 

bhaineann le NBS: taighde eolaíochta, oideachas, agus ag dul i ngleic le cumainn. Bím ag comhoibriú le 

hinstitiúidí , le bardais, agus le comhlachtaí agus cumainn. Thug mo chúlra in ETIM go leor scileanna 

dom le bheith ag feidhmiú ag an leibhéal is airde sa ghairm a roghnaigh mé.  

 

 

Bhí suim agam in ábhair a bhaineann leis an gcomhshaol agus le dinimicí agus idirgníomhaíochtaí an 

nádúir. Bhí mé ag iarraidh rud éigin maith a dhéanamh don todhchaí, rud éigin ar féidir liom a dhéanamh 

Cristina Calheiros (Eolaí Taighde agus Ollamh, CIIMAR) 
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Bhunaithe 

le paisean agus sonas. Thaispeán mo sheanmháthair an innealtóireacht comhshaoil dom agus na bealaí 

féideartha a bhí ann dom i ndiaidh na hollscoile. Ina dhiaidh sin, d'fhiosraigh mé faoi dhomhan an 

taighde eolaíochta, ag obair le Réitigh Nádúr-Bhunaithe. Thuig mé an acmhainneacht a bhí amach 

romham trí nuálaíocht a dhéanamh, eolas a fháil agus é a roinnt le daoine eile, trí chomhoibriú agus 

mhúinteoireacht.  

 

 

Tosaíonn mo ghnáthlá oibre le huasdátú ar na turgnaimh agus na tionscadail atá ar siúl i measc 

comhghleacaithe agus mac léinn. Déanaimh go leor feachtas allamuigh ar shuíomhanna turgnaimh, ina 

bhfuil Réitigh Nadúr-Bhunaithe (NBS) curtha i bhfeidhm, agus bím ag obair i saotharlann. Tugaim 

ceachtanna agus léachtaí ar NBS ar ollscoil, agus téim go dtí bunscoileanna le bheith ag obair le 

múinteoirí agus daltaí ar an ábhar seo. Is minic a bhím i gceannas ar chúrsaí do theicneoirí atá ag obair 

sna bardais agus don phobal i gcoitinne. I measc na ngníomhaíochtaí eile bím ag bualadh le 

comhpháitithe idirnáisiúnta i dtionscadail reatha, coinním mé féin suas chun dáta le litríocht eolaíochta 

agus bím ag freastal ar chomdhálacha idirnáisiúnta. Tá nasc agam le roinnt gluaiseachtaí a bhaineann le 

hoideachas ar mhaithe le hinbhuanaitheacht a bhíonn ag obair chun NBS agus réitigh mhaolaithe agus 

oiriúnaithe don athrú aeráide a scaipeadh.  

 

 

I ndiaidh dom an meánscoil a chríochnú ní raibh a fhois agam cad a bhí amach romhaim. Sin ráite, b'é 

an tsuim a bhí agam i gcóras an Domhain a thuiscint, agus an tionchar a bhaineann le gníomhú daonna 

agus cad is féidir a dhéanamh chun é sin a mhaolú nó a sheachaint a threoraigh mé i dtreo 

Innealtóireacht Comhshaoil. Rinne mé intéirneacht sa Ríocht Aontaithe a bhain le fítileasúchán ar ithir 

éillithe, a thug léargas dom ar conas a bhíonn sé le bheith "ag obair leis an nádúr", ar acmhainneacht a 

bhaineann leis an taithí idirnáisiúnta agus ar an gcumhacht a bhaineann le comhoibriú agus scaipeadh 

an eolais. Ina dhiaidh sin, rinne mé PhD sa Bhitheicneolaíocht ag Ollscoil Chaithliceach na Portaingéile 

agus rinne mé dhá thréimhse oiliúna iar-dhoctúireachta i Réitigh Nadúr-Bhunaithe i gcomhthéacs 

bhainistíocht, chóireáil agus athúsáid an uisce. Bím i gcónaí ag iarraidh bheith ar an eolas maidir leis na 

forbairtí is déanaí san eolaíocht agus sa teicneolaíocht trí líonrú agus trí bheith ag freastal ar ardchúrsaí 

agus ar ardchomhdhálacha. Thug sé seo dearcadh iomlánaíoch dom ar chóras an Domhain agus 

thaispeáin se dom conas is féidir liom cur leis an sochaí ar son todhchaí níos inbhuanaithí. Lean mo 

chonair ghairme cur chuige idirdhisciplíneach ina raibh an Eolaíocht, an Teicneolaíocht, an 

Innealtóireacht agus an Mhatamaitic ann agus iad idirnasctha i gcónaí. 

 

 

GNÁTHLÁ OIBRE 

 

CONAIR STAIDÉIR & GHAIRME 
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Scileanna ríthábhachtacha ag an leibhéal gairmiúil 

Scileanna anailíseacha: Tá sé tábhachtach bheith ar an eolas maidir leis na forbairtí is déanaí i do réimse 

taighde féin. Is fiú inniúlacht mhór a bheith agat ar uirlisí anailíseacha agus ar anailís shonraí. Tá an 

smaointeoireacht chriticiúil agus ardscileanna réiteach fadhbanna riachtanach freisin.  

Scileanna Teicniúla agus Innealtóireachta: Ba chóir d'Eolaithe Taighde i Réitigh Nádúr-Bhunaithe cur 

chuige praiticiúil a bheith acu do na dúshláin laethúla a bhíonn rompu.    

Gnó: ag leibhéal na bhfeidhmeanna NBS, lig scil na scéalaíochta gnó dom réitigh a scálú suas agus a 

athdhéanamh, a léirigh an coincheap do pháirtithe leasmhara agus don lucht déanta beartais. Bronnadh 

roinnt onóracha agus gradam orm do na smaointe a d'fhorbair mé ar infheidhmiú NBS. 

Cumarsáid: is í eochair an ratha ná bheith oscailte chun bheith ag comhoibriú le daoine eile.  Chun mo 

chuid oibre agus forbairtí taighde a scaipeadh, tá cleachtadh déanta agam ar mo chuid cainte poiblí agus 

scileanna scríbhneoireachta.  

Teicneolaíocht faisnéise: tá an scil le sonraí a bhainistiú trí ghrafaicí ríomhaire tábhachtach freisin, go 

háirithe agus tú ag cur do chuid cinntí le tuarascálacha agus fiolsiúcháin teicniúla, agus le hacmhainní 

oideachais. 

Bainistíocht : tá sé tábhachtach do chuid daltaí agus d'fhoireann a choinneáil spreagtha. Ina theannta 

sin, ba chóir go mbeidh do thaighde pleanáilte go maith chun na torthaí atá ag teastáil a bhaint amach 

agus úsáid éifeachtúil a bhaint as acmhainní.  

Margaíocht: sna laethanta seo, tá for-rochtain straitéiseach eolaíochta i gcainéil éagsúla (sna meáin 

shóisialta, teilifís, paipéir nuachtáin, srl.) agus laistigh de líonra réamhbhunaithe an-tábhachtach chun 

do chuid dul chun cinn eolaíochta a scaipeadh. Ba chóir é seo a dhéanamh ar bhealach cuimsitheach, 

inrochtana agus intuigthe do chách.   

Scileanna pearsanta agus sóisialta: 

Spreagadh agus Athléimneacht: 

  ba chóir go mbeidh taighdeoir sa réimse NBS spreagtha agus athléimneach in éadan fadhbanna, agus 

an láidreacht acu le leanúint ar aghaidh nuair nach dtiteann rudaí amach mar atá ag teasáil.  

Fiosracht agus Cruthaitheacht: tá sé tábhachtach intinn oscailte a bheith agat i dtaca le fionnachtain, 

agus úsáid a bhaint as cruthaitheacht chun réitigh nuálacha a aimsiú. 

Spiorad obair foirne: is trí bheith ag chomhoibriú agus ag obair i bhfoireann, le heiticí, a bhfuil sé 

indéanta smaointe a chur i bhfeidhm agus iad a chur ar siúl. 

  

Féin-smacht: ligfeadh smacht oibre agus leibhéal ard d'eagrúcháin duit obair idirdhisplíneach a chur i 

bhfeidhm. 

   

Táirgiúlacht agus freagracht: baintear ardtáirgiúlacht agus taighde den scoth amach nuair a bhíonn tú 

tiomanta do do chuid oibre.  

Tionscnaíocht: mar Eolaí Taighde i NBS, ní mór dom bheith gníomhach agus abheith ag smaoineamh 

agus ag dearadh réiteach chun dul i ngleic le dúshláin agus riachtanais na sochaí, de réir Spriocanna 

Forbartha Inbuanaithe (SDG).   



 

 Gairmeacha ETIM agus Scileanna an Todhchaí 

Bileog ghairme: Eolaí Taighde i Réitigh Nádúr-

Bhunaithe 

 

 

Is féidir le duine leis na scileanna atá agam bheith ag obair sa domhain acadúil, mar mhúinteoir nó mar 

thaighdeoir; i gcomhlacht comhairleoireachta ag soláthar comhairle agus seirbhísí ar oideachas 

comhshaoil ar mhaithe le hinbhuanaitheacht; san earnáil phríobhaideach mar shaineolaí sa 

bhitheicneolaíocht agus san innealtóireacht; san earnáil phríobhaideach agus phoiblí ag déileáil le 

bainistíocht uisce, le cóiriú ar dhramhaíl sholadach agus le tascanna choiméadú agus athshlánú 

éiceachóras - ó chur i bhfeidhm go dtí gnéithe oibríochta agus cothabhála; i mbardais áitiúla ag déileáil 

le fadhbanna comhshaoil; agus sa phleanail straitéiseach um staitéisí maolaithe agus oiriúnaithe don 

athrú aeráide.  

 

 

Nuair a bhíonn tú ag obair le Réitigh Nádúr-Bhunaithe, sa taighde eolaíochta, ní mór duit cur chuige 

iomlánaíoch a bheith agat mar bíonn dearcadh iomlánaíoch de dhíth agus tú "ag oabir le comhsaol" Mar 

sin de, is é an dúshlán is mó atá ann ná bheith ag déileáil le cúlraí, eolas agus tuirimí éagsúla chun 

réiteach a fhorbairt agus staidér a dhéanamh air. Sin ráite, tá obair an taighde eolaíochta dúshlánach 

freisin mar tá leibhéal ard d'eiginnteacht ann maidir le torthaí do chuid turgnamh agus iarrachtaí, ach is 

é seo an rud atá chomh corraitheach agus suimiúil sin. Mothaíonn tú go bhfuil tú ag cur le rud éigin 

úsáideach agus fiúntach. 

 

 

Má tá tú ag iarraidh fáil amach cad a dhéanfaidh tú i ndiaidh duit an mheánscoil a chríochnú, cén chonair 

staidéir le glacadh, ní mór duit amharc ar atá laistigh duit féin agus iarracht a dhéanamh na rudaí a bhfuil 

dúil agat iontu a aithint, cad a thugann sonas duit agus cad a bhfuil tú paiseanta faoi. Sa dóigh seo, is 

féidir leat bheith ag smaoineamh ar conas is féidir leat cur le domhain níos fearr agus do mharc a fhágáil. 

Bí fiosrach, bí oscailte, agus an rud is tábhachtaigh, bí ag labhairt le daoine ó chúlraí éagsúla. ar an 

mbeach sin, beidh léargais éagsúla agat ar chonairí agus ar ghairmeacha éagsúla, a chuideoidh leat chun 

do bhealach féin a leanúint. Gach aon uair a eagraíonn do scoil cainteanna, léachtaí nó a mbíonn 

cuairteoirí acu, bain úsáid astu mar dheiseanna chun réadúlachtaí eile a aithint agus chun léargais a fháil 

isteach ar atá ag tarlú sa domhan. Creid i do chuid brionglóidí i gcónaí agus déan iad a fhíorú. 

 

 

DEISEANNA GAIRMIÚLA 

DÚSHLÁIN 

DO CHOMHAIRLE DO DHALTAÍ 

DO CHOMHAIRLE DO MHÚINTEOIRÍ AGUS DO 

THUISMITHEOIRÍ 
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Nuair is féidir, déan iarracht go gcuirfidh do chuid daltaí/páistí aithne ar ghairmithe éagsúla atá ag obair 

i réimsí éagsúla, chun go mbeidh an deis acu an raon iomlán de roghanna atá acu a fheiceáil. 

Bí gníomhach agus tú ag aithint a n-acmhainneachtaí, tabhair tacaíocht agus treorú dóibh tríd an 

bpróiseas iomlán, agus iad a spreagadh chun a ndícheall a dhéanamh. Ar a bharr sin, tá sé tábhachtach 

iad a spreagadh chun infheistíocht a dhéanamh ar a bhfoirmiú, a n-oideachas agus ar fhobairt a gcuid 

scileanna. Má thugtar an deis dóibh, cuirfidh siad aithne níos fearr orthu féin agus beidh muinín acu sa 

todhchaí a roghnóidh siad. 

 

 

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

Léacht phoiblí ar Réitigh Nádúr-Bhunaithe don Uisce i gCathracha : http://ise.usj.edu.mo/events-

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

Gníomh COST ar Chathracha Ciorclacha agus Réitigh Nádúr-Bhunaithe:  

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

CIIMAR – Réitigh Nádúr-Bhunaithe do Bhainistíocht Uisce agus do Chur Chun Cinn Shéirbhísí 

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

management-and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Cumann Náisiúnta Portaingéileach na nDíonta Glasa): https://www.greenroofs.pt/ 

Oideachas Inbhuanaitheachta Idirdhisciplíneach a Leathnú (WISE): http://wiseproject.info/ 

An Chomhpháirtíocht um Fhorbairt Inbhuanaitheach agus Nuálaíocht Shóisialta (PASSION): 

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

Torthaí Geoi-eiticí agus an Fhoghlaim Fheasachta (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

Tá an t-aistriúchán déanta ag Scientix, maoinithe ó Fhís 2020 - an Clár Réime um Thaighde agus um 

Nuálaíocht de chuid an Aontais Eorpaigh - tionscadal Scientix 4 (Comhaontú deontais Uimh. 

101000063), agus comhordaithe ag an Líonra Scoile Eorpach (EUN). Is leis an eagraitheoir ábhair na 

cáipéise seo agus ní hionann í agus barúil an Choimisiúin Eorpaigh (CE), agus níl an CE freagrach as úsáid 

ar bith a d'fhéadfadh theacht as an eolas atá inti. 
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