
 

 

 

Carreres CTEM i eines per al futur 

Perfil professional: Investigadora científica en 

solucions basades en la natura 

Aquest perfil professional ha estat creat com a part dels projectes NBS Phase 2 i STE(A)M IT. El projecte pilot d'NBS ha estat creat i finançat per la Direcció General de Recerca i Investigació de la 
Comissió Europea; European Schoolnet supervisa les entrevistes i la redacció dels perfils professionals gràcies al suport de VO EUROPE (https://www.vo-group.be/en). La feina inclosa en aquest 
document també ha rebut el finançament del projecte STE(A)M IT, part del programa ERASMUS+ de la Unió Europea (Acord de subvenció 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), amb la 
coordinació d'European Schoolnet. El contingut d'aquest document és responsabilitat exclusiva de l'entitat organitzadora, i no representa la opinió de la Unió Europea ni de l'Agència Executiva 
d'Educació, Cultura i Arts Audiovisuals, que queden exemtes de qualsevol responsabilitat del mal ús que se'n pugui fer.  

 

Perfil professional: Investigadora científica en solucions 

basades en la natura  

Sóc enginyera mediambiental i doctora en biotecnologia; formo part de l'equip de recerca del CIIMAR-

Interdisciplinary Center for Marine and Environmentalk Research, i treballo en el camp de les solucions 

basades en la natura (Nature-Based Solutions, o  

NBS, en anglès) També sóc professora visitant a la Universitat de Saint Joseph (a Macao, Xina) i a la 

Universitat de Porto (Portugal). Des de fa anys, sempre he integrat els projectes relacionats amb NBS a 

diferents contextos. Des de fa poc participo en els projectes “Ecological and Integrated Sanitation-

ECOSAN”, “Nature-Based Solutions for a Cleaner and Safer Macao” i en el “COST Action CA17133 - 

Implementing Nature-Based Solutions for Creating a Resourceful Circular City.” També he format part 

en diversos projectes relacionats amb l'educació per la sostenibilitat. Sóc membre fundadora i membre 

de la junta directiva de l'Order of Engingeers (regió del nord) i vicepresidenta de l'Associació Portuguesa 

de Teulats Ecològics. Treballo activament en la formació mediambiental i el compromís amb les 

associacions, empreses i ajuntaments amb temes com les solucions basades en la natura (NBS) i la 

mitigació de canvi climàtic i les accions d'adaptació.   

 

 

La meva feina de recerca se centra en la creació de solucions basades en la natura, com ara els teulats i 

les parets ecològiques, i els pantans construïts o flotants com a resposta social als requeriments 

estipulats per Sustainable Development Goals (SDG). A més, les NBS tenen com a objectiu l'ús eficient 

de recursos per a la sostenibilitat dels territoris, a més de ser eines per a l'adaptació o la mitigació del 

canvi climàtic. Això implica "treballar amb la natura" en diversos sentits, a més de tenir una base sòlida 

de coneixements en CTEM. Treballo en diversos programes que avaluen els models empresarials de 

tecnologia desenvolupada al sector acadèmic. Pel que fa a les NBS, treballo en tres línies d'acció 

principals: recerca científica, educació i participació de les associacions. Col·laboro amb institucions 

educatives, ajuntaments, empreses i associacions. Els meus estudis en CTEM m'han proporcionat les 

eines necessàries per a treballar al màxim nivell en el camí professional que vaig triar.  

 

 

Cristina Calheiros (Investigadora científica i professora, CIIMAR) 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA FEINA 

 

QUÈ ET VA INSPIRAR 
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Sempre he sentit gran interès per als temes relacionats pel medi ambient, i les dinàmiques i interaccions 

amb la natura. Volia treballar en un sector que ajudés a la societat, dedicar-me a alguna tasca que 

pogués fer amb ganes i felicitat. La meva àvia va ser qui em va explicar què era la enginyeria 

mediambiental i les possibles opcions que tenia disponibles en acabar la universitat. Més endavant, vaig 

descobrir el camp de la recerca científica, gràcies a NBS. De seguida em vaig adonar del potencial que 

m'esperava en el camp de la innovació, sempre aprenent coses noves i fent-les accessibles als altres, 

gràcies als projectes de col·laboració i a la tasca de professora universitària.  

 

 

Un dia de feina normal comença sempre amb una sessió per actualitzar qualsevol experiment o projecte 

en què estiguem treballant amb l'equip o els meus alumnes. Sovint vaig als llocs d'experimentació per 

a prendre mostres, allà on implementem les NBS, i segueixo treballant al laboratori. També imparteixo 

classes i seminaris sobre NBS a la universitat, i visito escoles per formar els docents i l'alumnat sobre 

aquest tema. També faig diversos cursos per a tècnics d'ajuntaments i per al públic en general. Altres 

activitats habituals a la feina són les reunions amb socis internacionals amb qui col·laboro en projectes, 

llegir articles especialitzats per estar al dia o assistir a conferències internacionals. També formo part de 

diversos moviments associatius relacionats amb la formació en sostenibilitat per donar a conèixer l'NBS 

i les solucions de mitigació i adaptació pel canvi climàtic.  

 

 

Quan vaig acabar l'institut, no tenia clar què volia fer. Però la meva fascinació per entendre com 

funcionava la terra, l'impacte dels humans al planeta i què podíem fer per minimitzar o evitar-lo, va ser 

el que em va fer decidir per matricular-me als estudis d'Enginyeria Mediambiental. Vaig fer pràctiques 

al Regne Unit, on vaig poder treballar en la fitoremediació de sòls contaminats; això em va permetre 

tenir una visió general de què implicava "treballar amb la natura", la quantitat d'experiències 

internacionals que existien al camp i el poder de la col·laboració i l'intercanvi de coneixements. Després, 

vaig fer un doctorat en biotecnologia a la Universitat Catòlica de Portugal i vaig col·laborar com a 

assistent postdoctoral en NBS aplicades a la gestió, el tractament i la reutilització de l'aigua. Sempre 

miro d'estar al dia de tots els avenços científics i tecnològics gràcies a la meva xarxa de contactes i 

assistint a cursos avançats i conferències. Això m'ha permès tenir una visió holística dels sistemes que 

existeixen a la Terra, i saber com puc contribuir a avançar cap a un futur més sostenible per a tota la 

societat. La meva trajectòria és certament interdisciplinària, on s'hi barregen ciència, tecnologia, 

enginyeria i matemàtiques (CTEM), camps que sempre han estat presents i connectats entre ells. 

 

 

COM ÉS UN DIA DE FEINA PER A TU 

 

ESTUDIS I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

 

HABILITATS CLAU 
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Habilitats clau al món professional 

Capacitat analítica: És important estar al dia dels avenços més recents en la teva àrea de recerca. També 

és desitjable saber fer servir eines analítiques i un bon coneixement en anàlisis de dades. El pensament 

crític i la capacitat de solucionar problemes també son essencials.  

Habilitats tècniques i d'enginyeria: Els científics de recerca en el camp de les NBS han de tenir una 

perspectiva pràctica i activa en els reptes diaris que se'ls presenten.    

Empresarials: a l'hora de presentar les aplicacions pràctiques d les NBS, la capacitat d'explicar una 

història empresarial em va permetre millorar i replicar les solucions, i presentar el projecte al les 

organitzacions interessades en finançar-les, així com a líders del sector. També he estar guardonada 

amb diversos premis i distincions per les idees que he creat sobre les aplicacions pràctiques de les NBS. 

Comunicació: la clau de l'èxit és estar obert a col·laborar amb altres persones. Per a fer arribar la meva 

feina i els avenços en la recerca, he hagut de millorar la meva capacitat de parlar en públic i de redactar 

textos de qualitat.  

Tecnologies de la informació: la capacitat de gestionar dades amb gràfics generats per ordinador també 

és important, especialment quan has d'incloure els resultats de la teva recerca en informes tècnics, 

publicacions i recursos educatius. 

Gestió i lideratge: és crucial mantenir el teu equip i els teus estudiants motivats. A més, la recerca que 

facis cal que estigui ben planificada, a fi d'aconseguir els resultats previstos i aprofitar al màxim els 

recursos disponibles.  

Màrqueting: actualment, fer arribar l'actualitat científica estratègica a través de diferents canals (xarxes 

socials, televisió, premsa escrita, etc.) i per a un col·lectiu de persones determinat és crucial per 

assegurar-te que els teus avenços científics reben l'atenció que els pertoca. Això ha de fer-se de manera 

inclusiva, accessible i comprensible per a tots els públics.   

Habilitats socials i interpersonals: 

Motivació i resiliència:  per a fer recerca al camp de les NBS cal estar motivat i ser resilient a les 

dificultats, comptar amb prou força per seguir endavant quan les coses no són com un esperava.  

Curiositat i creativitat: És important tenir sempre la ment oberta a nous descobriments, i emprar la 

creativitat per trobar solucions innovadores. 

Esperit de companyerisme: per a posar les idees en pràctica i que funcionin, és imprescindible 

col·laborar i saber treballar en equip èticament.  

Autodisciplina: la discipina de treball i una gran capacitat d'organització et permetran posar en pràctica 

tasques interdisciplinàries.   

Productivitat i responsabilitat: per aconseguir una alta productivitat i resultats excel·lents en la recerca 

cal que estiguis compromès amb la feina.  

Iniciativa: com a científica de recerca en NBS, he de ser proactiva a l'hora de pensar i crear solucions 

que responguin a les necessitats i problemes de la societat, i que s'adeqüin a allò establert pels 

Sustainable Development Goals (SDG).  
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Algú amb unes habilitats com les meves pot dedicar-se al món acadèmic, ja sigui com a docent 

universitari o com a investigador; treballar en consultories que ofereixen serveis i assessorament sobre 

formació mediambiental i sostenibilitat; pot treballar al sector privat com a biotecnòleg o enginyer 

mediambiental; pot treballar, tant al sector públic com privat, en la gestió d'aigües, en el tractament de 

residus sòlids i en la preservació i rehabilitació de l'ecostistema: ja sigui en la implementació dels 

aspectes més operacionals o més de manteniment; treballar com a tècnic municipal pel medi ambient; 

o en la planificació estratègica de mesures de mitigació o adaptació al canvi climàtic.  

 

 

Si treballes en l'àmbit de les NBS, i més si fas recerca, cal que tinguis sempre un enfocament 

interdisciplinari, perquè "treballar amb la natura" requereix una perspectiva holística. Per tant, el 

principal repte que cal fer front és la gestió de contextos, coneixements i opinions de camps ben 

diferents, i ser capaç de crear i estudiar possibles solucions. A més, la feina de recerca científica sempre 

suposa un repte particular, perquè hi ha un nivell elevat d'incertesa pel que fa als resultats dels 

experiments i assaigs; i, alhora, és el que fa aquesta feina tan emocionant i fascinant. Sents que la teva 

feina serveix com una contribució a quelcom útil i important. 

 

 

Si tens com objectiu decidir què fer un cop acabis els estudis secundaris, quina carrera triar, és important 

que reflexionis i provis d'identificar allò que t'agradaria fer, què et fa feliç, allò que t'apassiona. Així, és 

més fàcil pensar sobre com pots contribuir a fer un món millor per tots i tenir un impacte en la societat. 

Tingues curiositat i la ment oberta. I, sobretot, parla amb gent amb perfils personals i professionals ben 

diferents. D'aquesta manera, tindràs més d'una visió en els camps i professions que t'interessen, i això 

sempre resulta útil a l'hora de prendre una decisió. Sempre que a l'institut organitzin xerrades, sessions 

o visites de professionals, aprofita-ho com una gran oportunitat per conèixer realitats diferents, i per 

tenir una visió realista de tot allò que passa al món. No deixis de creure en els teus somnis i fes-los 

realitat. 

 

 

Sempre que sigui possible, feu que els vostres alumnes o fills coneguin professionals diversos que 

treballin en àmbits diferents; així podran conèixer la gran quantitat d'opcions i camins que poden seguir. 

SORTIDES PROFESSIONALS 

REPTES 

CONSELLS PER ALS ESTUDIANTS 

CONSELLS PER A DOCENTS I FAMÍLIES 
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Sigueu actius a l'hora d'identificar els seus punts forts, encoratgeu-los i guieu-los durant tot el procés, 

perquè així es convertiran en la millor versió d'ells mateixos. També és important que els animeu en 

invertir en la seva formació, educació i desenvolupament d'habilitats professionals. Si compten amb tot 

això, aprendran a conèixer-se millor i se sentiran més segurs a l'hora d'escollir quin futur volen tenir. 

 

 

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

Ponència púbica sobre solucions basades en la natura pels sistemes d'aigua urbans: 

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

Una acció de COST sobre ciutats circulars i solucions basades en la natura: 

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

CIIMAR – Solucions basades en la natura per a la gestió d'aigües i per la promoció de serveis 

d'ecosistemes: https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-

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

ANCV (Associació Portuguesa de teulades ecològiques): https://www.greenroofs.pt/ 

Projecte 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/  

 

 

 

 

La traducció ha estat a càrrec de Scientix, finançada pel Programa Marc per a la Recerca i la Innovació 

Horizon 2020, projecte Scientix 4 (acord de subvencions número 101000063), i coordinada per 

l'European Schoolnet (EUN). El contingut d'aquest document és responsabilitat exclusiva de l'entitat 

organitzadora, i no representa la opinió de la Comissió Europea (CE), i per tant la CE no es fa responsable 

de l'ús que es faci de la informació aquí inclosa. 
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