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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este mapa foi desenvolvido no âmbito das atividades do projeto GREENS MATCH – 
“Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável”.  

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias e planos de formação alinhados com as necessidades das PME e 
com possíveis desajustes que as mesmas apresentem em termos das competências das suas 
ocupações verdes. O público-alvo do projeto são primeiramente as PME, mas também os 
atores que intervêm na educação, formação profissional e fomento do emprego, bem como 
decisores políticos e outros stakeholders interessados nas temáticas e resultados do projeto. 

Este documento, correspondente à ocupação verde “Empreendedor Pecuário ”, é parte 
integrante de uma coleção de roteiros de 15 ocupações verdes de 15 empresas diferentes que 
atuam em 4 setores (reciclagem e gestão de resíduos; transportes e logística; fabricação de 
veículos e; industria agroalimentar) e em 4 países diferentes (Alemanha, Grécia, Espanha e 
Portugal). 

O documento é estruturado em 4 capítulos principais: 

• ENQUADRAMENTO:  O primeiro capítulo apresenta brevemente o projeto e o consórcio; 

• METODOLOGIA:  O segundo capítulo foca-se na abordagem metodológica que levou ao 
desenvolvimento dos roteiros, e em particular, salientando-se o contato direto com as 
empresas e a análise extensiva das respetivas necessidades ligadas às suasocupações 
verdes; 

• A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-FOCO:  O terceiro capítulo é dedicado à descrição da 
ocupação verde e à identificação de pontos de melhoria, em resultado da análise às 
necessidades; 

• PLANO DE AÇÃO:  O quarto capítulo detalha o plano de ação desenhado para colmatar as 
necessidades identificadas, incluindo sugestões de curso de educação e formação 
considerados relevantes, bem como lições aprendidas das boas práticas; 

• REFERÊNCIAS:  O capítulo final lista os principais documentos consultados.  

 

Este documento pretende apoiar a aproximação entre as necessidades associadas à ocupação 
verde “Empreendedor Pecuário ”, a oferta educativa e formativa existente e as lições 
aprendidas das boas práticas.  

 

Os parceiros GREENSMATCH gostariam de expressar a s ua gratidão perante aqueles 
que gentilmente contribuíram para os resultados des te mapa.  

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação dos 
seus conteúdos que refletem os pontos de vista dos autores e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser realizada da informação aqui contida. 

Projeto n.º 2014-1-ES01-KA202-003695.  
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. O PROJETO GREENS MATCH

Mais de 20 milhões de empregos na 
Europa já se relacionam de alguma forma 
com o ambiente e, com o encorajamento 
da União Europeia (UE) para um futuro 
mais verde, esta tendência só poderá 
aumentar. A UE está empenhada em fazer 
crescer a economia,mas protegendo o 
Planeta e os seus preciosos recursos. 
Entre as prioridades estabelecidas para a 
Europa 2020(a nova estratégia económica 
da EU), realça-se a necessidade de um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Estas prioridades implicam 
construir uma economia competitiva em 
baixo carbono, eficiente em termos de 
recursos e que salvaguarda o meio 
ambiente, prevenindo a degradação, a 
perda da biodiversidade e o uso 
insustentável de recursos. 

Neste contexto, é importante salientar que 
os empregos verdes não são apenas 
empregos tecnológicos para uma elite 
altamente qualificada. É certo que a Europa 
precisa de cientistas, investigadores e 
engenheiros para desenvolver tecnologias 
de ponta que economizarão energia e 
recursos. No entanto, os colaboradores 
com formação técnica e de nível intermédio 
são igualmente fundamentais. É essencial, 
portanto, que estescolaboradorestenham 
acesso a formação que lhes permita estar 
melhor posicionados para explorar as mais 
recentes tecnologias e aplicações 
ecológicas. Contudo, de acordo com a 
Comunicação da Comissão (COM (2010) 
682 final) "Novas competências e novos 
empregos: a contribuição europeia para o 
pleno emprego", o problema não está na 

falta de formação, mas sim no ajuste entre 
as competências existentes e as 
necessidades do mercado de trabalho.  

No documento de trabalho dos serviços da 
Comissão (SWD) 2012 92 final, "Explorar o 
potencial de emprego do crescimento 
verde", salienta-se que deve ser dada 
especial atenção às pequenas e médias 
empresas (PME) e às suas necessidades. 
Muitas vezes, as PME não têm 
conhecimento de programas de formação 
oferecidos por prestadores de formação 
privados e públicos e / ou são céticos 
quanto ao impacto dessesprogramas. No 
entanto, estão muitas vezes abertos à 
formação informal entremuros (por 
exemplo, tutoria, orientação, 
aprendizagem, etc.) como forma 
preferencial de recrutamento de 
trabalhadores qualificados. 

Para atingir o objetivo de colmatar o fosso 
entre educação/formação verde e trabalho 
verde, um consórcio de 5 organizações de 
4 países (Alemanha, Espanha,Grécia e 
Portugal) ligadas à educação e formação 
(FEUZ – Fundación Cultural Privada 
Empresa-Universidad de Zaragoza; 
INOVA+ – Serviços de Consultadoria em 
Inovação Tecnológica, S.A.; e EEO Group 
– EEO Group S.A.) e ao emprego (COCI – 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza; e IHK – IHK Projekgesellschaft 
mbH), desenvolveram o projeto GREENS 
MATCH – “Correspondendo a Oferta de 
Competências Sustentáveis às 
Necessidades do Mercado de Trabalho 
Sustentável”.  

 

 

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da  economia verde através do 
fornecimento de estratégias de educação e formação alinhadas com as necessidades 
das PME,antevendo assim possíveis desajustes em ter mos das competências verdes. 
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2. METODOLOGIA 

  

Metodologia 2. 
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2. METODOLOGIA 

Como mencionado anteriormente, o projeto 
GREENS MATCH destina-se a apoiar o 
crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias de formação e 
educação alinhadas com as necessidades 

das PME,antevendo assim possíveis 
desajustes em termos das competências 
verdes. Para atingir este objetivo, a 
metodologia do projeto foi estruturada em 8 
módulos. 

Figura1 – Módulos do GREENS MATCH.    

1. GESTÃO E COORDENAÇÃO
• Gestão e coordenação transversal, incluindo 
técnica e financeira

• Reuniões de projeto para debater o progresso 
e definir próximos passos e responsabilidades

• Comunicação
• RELATÓRIOS

2. ESTADO DA ARTE
� Pesquisa e coleção de fontes de informação 
relevantes

� Revisão da literatura
� Compilação e sistematização de aspetos 
essenciais para o projeto

� RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE

3. MAPEAR AS NECESSIDADES DO 
MERCADO DE TRABALHO VERDE
• Envolvimento de PME e identificação de 15 
ocupações verdes

• Disgnóstico de necessidades do mercado de 
trabalho verde nas PME visadas

• Identificação das necessidades e das falhas 
nas ocupações selecionadas

• MAPA DAS NECESSIDADES NO MERCADO 
DE TRABALHO VERDE

4. MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 
VERDES
• Definição de linhas de orientação para o 
mapeamento das competências verdes

• Identificação de agentes de educação e 
formação cuja oferta incide sobre 
competências verdes

• Identificação de programas e currículos 
relacionados com o desenvolvimento de 
competências verdes

• MAPA DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES

5. BENCHMARKING ESTRATÉGICO
• Colecionar e reportar as melhores práticas por 
região

• Análise dos resultados num workshop
colaborativo

• Identificação de lições e prioridades para o 
futuro

• RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO

6. CORRESPONDÊNCIA ENTRE 
NECESSIDADES DO MERCADO TRABALHO 
E OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES
• Desenvolvimento de 15 roteiros nos quais se 
propõem medidas com vista à 
correspondência

• Resumo das atividades e resultados do projeto
• ROTEIROS DAS OCUPAÇÕES VERDES
• PUBLICAÇÃO FINAL

7. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA 
QUALIDADE
• Estabelecimento de um plano de riscos e 
contingências

• Desenvolvimento de ferramentas para acesso 
às atividades do projeto e respetivos resultados

• Monitorização da qualidade do projeto
• RELATÓRIOS

8. COMUNICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO
• Elaboração e implementação da estratégia de 
comunicação

• Desenvolvimento de ferramentas e 
organização de eventos para promover os 
resultados do projeto

• Ligação com os grupos-alvo, stakeholders e 
multiplicadores

• RELATÓRIOS



 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável 

O presente documento é o resultado das 
atividades do projeto, nomeadamente 
investigação documental e de campo 
realizada nos módulos 2 a 5 (
"Gestão e coordenação", a “M
e controlo da qualidade” e a “
valorização e transferência do 
projeto"atividades transversais eligada
organização e disseminação do projeto

Este roteiro (juntamente com os 14 
congéneres) é considerado o principal 
resultado do módulo "Correspondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes

No geral, a metodologia adotada
traduzida nas seguintes etapas:
• Identificação de medidas para o 

desenvolvimento da economia verde a 
nível nacional - estas medidas 
compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao 
- Estado da Arte); 

• Identificação das necessidades 
mercado de trabalho 
empresas selecionadas e 
ocupações verdes, seus 
necessidades –os resultados
resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE(ligado ao módulo 3 
– Mapear as Necessidades do Mercado 
de Trabalho Verde); 

• Identificação e organização da oferta 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas 
oferta relevante é compilad
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES (ligado ao 
Mapeamento de Competências Verdes)

• Identificação de boas práticas relativas à
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 
mercado de trabalho - estes exemplos 
bem-sucedidos são descritos no 
RELATÓRIO 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO
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Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

O presente documento é o resultado das 
omeadamente da 

investigação documental e de campo 
2 a 5 (sendo a 

“Monitorização 
” e a “Comunicação, 

ferência do 
transversais eligadas à 

do projeto). 

juntamente com os 14 
) é considerado o principal 

orrespondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 

competências verdes". 

adotada pode ser 
traduzida nas seguintes etapas: 

Identificação de medidas para o 
desenvolvimento da economia verde a 

estas medidas foram 
compiladas no RELATÓRIO DO 

ARTE (ligado ao módulo 2 

Identificação das necessidades do atual 
de trabalho verde em 

empresas selecionadas e seleção de 15 
seus perfis e 

os resultadosforam 
MAPA DAS 

O MERCADO DE 
ligado ao módulo 3 

Mapear as Necessidades do Mercado 

Identificação e organização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 

selecionadas –a 
ada no MAPA 

DE COMPETÊNCIAS 
módulo 4 - 

Mapeamento de Competências Verdes); 
áticas relativas à 

as competências 
existentes e as necessidades do 

estes exemplos 
sucedidos são descritos no 

DE 
RKINGESTRATÉGICO 

(relacionado com o 
Benchmarking Estratégico

• Criação de 15 mapas
necessidadesnas ocupações 
identificadas 
documentosestratégicos, 
DAS OCUPAÇÕES VERDES
principal saída do projeto (vinculado ao 
módulo 6 – Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes

Estes roteiros versam sobre as
ocupações: 

Figura2 – Ocupações selecionadas no 
GREENS MATCH.

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 
cada parceiro selecionou
ocupações dentro dos sectores

Depois da identificação das 
ocupações, cada parceiro executou um 
programa de entrevistas seguindo 3 
passos. 

• Assistente administrativo numa instalação de 
tratamento de resíduos

• Engenheiro ambiental
• Gestor de tratamento de resíduos
• Responsável pela seleção e plano de 

classificação em geral
• Responsável pela recolha de resíduos 

urbanos
• Técnico em gestão de resíduos industriais
• Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

• Condutor de pesados
• Responsável pelo tráfego

Transportes e Logística

• Engenheiro da qualidade

Fabricação de Veículos

• Empreededor pecuário
• Operador do centro de controlo da estação 

de tratamento de águas residuais
• Técnico de controlo da qualidade
• Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

local de trabalho
• Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 

Qualidade, Ambiente e Segurança Alimentar

Indústria Agroalimentar
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(relacionado com o módulo 5 –
Benchmarking Estratégico); 

mapas para atender às 
as ocupações 

- estes 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 

Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes). 

versam sobre as seguintes 

Ocupações selecionadas no âmbito do 
REENS MATCH. 

 

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 

selecionou 3 empresas/ 3 
dentro dos sectores-chave. 

Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 

e entrevistas seguindo 3 

Assistente administrativo numa instalação de 

Gestor de tratamento de resíduos
Responsável pela seleção e plano de 

Responsável pela recolha de resíduos 

Técnico em gestão de resíduos industriais
Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

Operador do centro de controlo da estação 
de tratamento de águas residuais
Técnico de controlo da qualidade
Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 
Segurança Alimentar
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Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 
previamente identificadas pelos parceirose 

foi-lhes pedido que identificassem perfis de 
ocupações adicionais e as respetivas 
necessidades 

Figura3 – Módulos do GREENS MATCH. 

Primeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passo 

Segundo passSegundo passSegundo passSegundo passoooo 

Terceiro passoTerceiro passoTerceiro passoTerceiro passo 

Existem 
ocupações verdes 
na sua empresa?

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 
funções

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Existem ocupações na sua 
empresa que, não sendo 

verdes, exigem 
competências verdes? 

Em que ocupações existem  
perfis de competências 

verdes?

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

Quais os recursos úteis para 
colmatar as necessidades 

identificadas?

A curto prazo A médio prazo

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  
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Alguma destas funções existem 
na sua empresa?

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

Existem na sua empres outras 
funções relacionadas com a 

economia verde? 

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

Em que cargos? 
Qual é o seu perfil profissional 
(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

  

3. A empresa e a ocupação-alvo 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

3.1. BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa que identificou a ocupação 
"Empreendedor Pecuário " é a maior 
cooperativa de produção de ovinos da 
Europa. 

Mais de 800 proprietários de gado com 
400.000 ovelhas formam um grupo 
cooperativo sólido e unido, que consegue 
desta formaproduzir e comercializar carne 
altamente competitiva, com uma boa 
relação custo-eficácia,garantindo a 
continuidade de um modo de vida 
sustentável. 

Os 800 proprietários de gado criam os seus 
animais nos campos, proporcionando-lhes 
a melhor atenção e controlo para alcançar 
um produto de alta qualidade. Os 
proprietários também dispõem de um 
acesso facilitado a serviços de 30 
veterinários e outros especialistas que os 
aconselham em matérias relevantes. 

Em relação à alimentação, esta empresa 
desenvolveu a sua própria gama de 
misturas de alimentos, com alimentação 
natural que é adequada para cada estágio 
e tipo de cordeiro.

A sua secção de pesquisa e melhoria 
genética garante a continuidade das raças 
autóctones, selecionando os melhores 
animais e aumentando a produtividade ea 
qualidade de vida das quintas. A 
cooperativa vende os seus produtos em 
toda a Espanha e exporta para vários 
países europeus, distribuindo mais de 
5.000 toneladas por ano e controlando todo 
o processo, do campo para a mesa. 

A cooperativa atua há 30 anos e recebeu 
inúmeros reconhecimentos públicos: 

• Prémio de Melhor Empresa Aragonesa 
de Alimentação2005; 

• Prémio de Inovação de Melhor Empresa 
Espanhola de Alimentação em2007; 

• Prémio de Empresa Aragonesa de 
Excelência em 2007; 

• Prémio de Melhor Cooperativa 
Agroalimentar Europeia em 2009; 

• Prémio para uma Cooperativa 
Espanhola Socialmente Responsável 
em 2013.    
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3.2. BREVE DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO VERDE 

A empresa envolvida no Projeto identificou 
a ocupação "Empreendedor Pecuário ". 

Esta é a pessoa que cuida do gado, sendo 
responsável pela sua alimentação, limpeza 
e saúde. É também responsável pela 
gestão da exploração e comunica 
diretamente com os fornecedores, clientes 
e instituições públicas. 

A descrição do trabalho é a seguinte: 

• Alimentar os animais; 
• Limpar os animais; 
• Observar a saúde dos 

animais(administrar medicamentos em 
casos de doençasimples); 

• Conhecer e usar técnicas de 
inseminação artificial(o que implica 
conhecer os ciclos reprodutivos); 

• Cuidardos animaisgestantes, pós-
parturientes e sua prole; 

• Gerir máquinas especializadas para o 
cuidado de animais e para a limpeza 
das instalações e uso de pequenos 
camiões para o transporte de materiais; 

• Desenvolver tarefas agrícolas: 
reparação de cercas, cuidados com 
pastagens, etc.; 

• Realizar a gestão administrativa da 
quinta: registos de criação, número de 
animais, etc.; 

• Usar adequadamente equipamentos de 
proteção e certificação, incluindo no 
manejo de produtos químicos e/ou 
produtos de saúde e também na 
limpeza das instalações (óculos de 
proteção, luvas, macacões, botas, etc.); 

• Conhecer as unidades numéricas de 
ponderação, medição e mistura de 
alimentos para animais, para a 
administração de medicamentos e para 
a gestão administrativa da exploração; 

• Usar tecnologias, especialmente 
aquelas relacionadas com alimentos, 
limpeza e criação de animais; 

• Usar fontes de energia verde; 
• Conhecer a legislação local, regional e 

nacional e normas sobre os processos 
em que está envolvido; 

• Supervisionar a conceção de 
instalações para o gado; 

• Supervisionar as necessidades de 
exploração de água e forragem; 

• Supervisionar a regulação ambiental 
das instalações: temperatura, humidade, 
corrente de ar; 

• Supervisionar a limpeza, desinfeção e 
manutenção das instalações, bem como 
pelas ferramentas e máquinas 
utilizadas; 

• Calcular e armazenar a produção de 
estrume na exploração; 

• Selecionar animais para venda e gerir 
as vendas; 

• Usar sistemas informáticos 
desenvolvidos para gerir a quinta; 

• Aplicar as regras de segurança e saúde 
no trabalho.  
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3.3. NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

Esta organização concentra a maior parte 
dos seus esforços na manutenção e 
aumento do volume e qualidade dos 
proprietários de gado que a formam. 
Trata-se de uma tarefa árdua, pois o 
perfil requerido deve combinar autonomia 
na atividade diária com capacidade de 
unir esforços individuais e coletivos. Além 
disso, é de salientar que "Empreendedor 
Pecuário " é uma atividade profissional 
que observou algumaperda de 
atratividade devido às várias crises que o 
sector pecuário sofreu na última década. 

O "Empreendedor Pecuário " é uma 
ocupação muito complexa, pelo que o 
seu plano de ação deve prever diferentes 
aspetos. Estes profissionais devem 
abordar os dois aspetos da produção 
pecuária e da gestão de uma PME num 

ambiente regulamentar muito bem 
definido e rigorosamente aplicado. 

Desta forma, é essencial que contemple: 

• Formação sobre regras de proteção 
pessoal no uso de materiais para 
limpeza e saúde de animais e 
instalações; 

• Formação básica sobre a escolha e 
utilização de fontes de energia limpas; 

• Conhecimento das normas locais, 
regionais e nacionais sobre os 
processos em que está envolvido; 

• Formação sobre as raças locais de 
ovinos (práticas sustentáveis de gado); 

• Técnicas veterinárias básicas 
(reprodução, saúde, limpeza, 
alimentação); 

• Formação em gestão empresarial 
(contabilidade).

(CONTABLE, COMERCIAL, 
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4. PLANO DE AÇÃO 

  

Plano de ação 4. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

4.1. AÇÕES DE FORMAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO 1 (ALEMANHA): 

Ciências Agrárias (Licenciatura em 
Ciências)  

O objetivo do programa é proporcionar aos 
alunos um vasto conhecimento científico, 
bem como uma educação prática. Depois 
de concluir o programa, os alunos podem, 
por exemplo, identificar problemas na 
produção agrícola e encontrar soluções 
adequadas. Podem avaliar os efeitos 
ambientais dos processos de produção 
agrícola e analisar a importância da 
agricultura na cadeia de valor. 

Os alunos adquirem conhecimentos 
básicos em ciências naturais e 
económicas, bem como uma sólida 
formação em ciências agrícolas. Além 
disso, eles obtêm conhecimentos 
abrangentes nas seguintes áreas: ciências 
do solo, ciências da planta, ciências 
animais, economia agrícola e biotecnologia. 

O período de estudo é de 6 semestres, 
enquanto o último semestre é dedicado a 
escrever a tese de licenciatura, que 
geralmente marca o fim do programa. Os 
estágios são recomendados, mas não 
obrigatórios. Até dois semestres práticos no 
sector agrícola, bem como nos sectores a 
montante e a jusante podem ser integrados 
no programa de estudo.  

 

Prestador da formação:  

• https://www.uni-hohenheim.de/en/aw-
bsc-en#jfmulticontent_c280314-1 

 

SWOT 

Forças 

• Conhecimentos combinados de 
gestão e produção 

• Possibilidade de obter 
conhecimentos mais aprofundados 
sobre ciências animais e pecuária 

Fraquezas 

• A abordagem científica, onde as 
competências práticas podem ser 
obtidas, mas não necessariamente 
porque isso depende do 
compromisso do aluno 

• Menos preparação para os 
empreendedores que necessitam de 
competências económicas 
aprofundadas (orçamentação, 
marketing, controlo, etc.) 

Oportunidades 

• Exigências de formação prática 
adicional integrada no programa 

• Base para estudos futuros no 
programa de mestrado 

Ameaças 

• Legislação e procedimentos de 
financiamento mais rigorosos para 
os empresários pecuários 

• Duração demasiado curta 
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CURSO DE FORMAÇÃO 2 (ESPANHA): 

Grau profissional básico em Atividades 
Agrícolas 
 
Esta formação é licenciada pelo Ministério 
da Educação, Cultura e Desporto e é 
realizada em Centros Oficiais de 
Formação. Tem uma duração de 2.000 
horas, distribuídas ao longo de dois anos 
académicos. Os conteúdos incluem: 

• Operações auxiliares de preparação da 
terra, plantação e semeadura das 
culturas; 

• Operações auxiliares de produção e 
colheita de culturas; 

• Embalagem e distribuição de matérias-
primas agroalimentares; 

• Operações auxiliares de criação e 
alimentação de animais: 

• Operações básicas de gestão da 
produção pecuária; 

• Operações auxiliares de manutenção e 
higiene em instalações pecuárias; 

• Ciências Aplicadas I; 
• Ciências Aplicadas II; 
• Comunicação e Sociedade I; 
• Comunicação e Sociedade II; 
• Formação no local de trabalho. 

 

Prestadores da formação: 

• Centro privado: E.F.A. El Salto, Zuera 
(Zaragoza) 

• Centro público: AGROFORESTAL, 
Pamplona (Navarra). 

SWOT 

Forças 

• Formação oficial; 
• Estabelecimento de trabalhos 

avaliáveis e obrigatórios 
• Uma grande parte da formação 

corresponde a módulos associados 
às unidades de competência nível 1 
do Catálogo Nacional de 
Qualificações Profissionais 

• Grátis 

Fraquezas 

• Os alunos atingem o nível básico de 
conhecimentos, mas é necessário 
complementá-lo com formação 
contínua 

• Baixa oferta disponível 

Oportunidades 

• Destinado a jovens de 15 a 17 anos 
com pelo menos o 2º ano de ESO. 
No final, é o equivalente a um nível 
de ESO 

• Abre um caminho claro para o perfil 
da ocupação "Empreendedor 
Pecuário" 

Ameaças 

• Baixa qualificação para acesso à 
formação 

• Formação excessiva não ligada à 
ocupação (ciências aplicadas, 
comunicação e sociedade) 
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CURSO DE FORMAÇÃO 3 (ESPANHA): 

Escola de Pastores (Cáceres)  

O objetivo geral deste curso é criar um 
programa de formação altamente prático 
para dar valor a esta profissão através da 
inovação e profissionalização; Promover a 
renovação das gerações e facilitar a 
criação de novas quintas. 

Com uma duração de 410 horas, o 
conteúdo deste curso é o seguinte: 

• Módulo 1. Produção de ovinos leiteiros 
intensivos; Objetivo: Entender e 
controlar as ações necessárias nas 
caixas de parto, para uma maior 
sobrevivência dos filhotes e uma 
produçãoótima de leite. Duração: 120 
horas 

• Módulo 2. Atividades de pasto de ovinos 
e caprinos; Objetivo: Definir as 
atividades de gestão do gado em 
sistemas de pasto e realizá-las para 
aproveitar os recursos de pasto do 
ambiente natural em ovinos e caprinos. 
Duração: 90 horas 

• Módulo 3. Atividades complementares 
de pastagem e fo9rmação formal para o 
desempenho da atividade; Objetivo: 
Aprender e adquirir a formação oficial 
para o desenvolvimento do gado, 
conforme exigido na União Europeia. 
Duração: 200 horas. 
 

Prestador da formação: 

• TAGUS - Associação para o 
Desenvolvimento Integral do Tajo-Salor-
Almonte, Casar de Cáceres 

SWOT 

Forças 

• A combinação entre formação 
teórica e prática permite atingir as 
competências essenciais da 
ocupação. A parte prática é realizada 
em quintas e os alunos são apoiados 
por pastores que atuam como 
tutores 

• Baixo custo. Há um depósito de 150 
€ que é devolvido após a conclusão 
da formação 

• O custo dos deslocamentos entre o 
centro de formação e a quinta, onde 
as práticas são realizadas, são 
pagos pelo organizador da formação 

Fraquezas 

• Realiza-se em Cáceres 
• Apenas podem ser elegíveis o 

máximo de 12 alunos  
• O conhecimento sobre o assunto 

que é exigido aos participantes não é 
homogéneo 

Oportunidades 

• No programa de formação está 
incluído a seguinte formação 
certificada: 
- Formação para ingresso na 
empresa agrícola (subsídios e 
ajudas) 
- Formação sobre a autorização de 
transporte de animais vivos. 
- Formação sobre a utilização de 
produtos fitofarmacêuticos para a 
pecuária 
- Formação sobre o bem-estar 
animal 

Ameaças 

• O seu desenvolvimento e 
continuidade depende de subsídios 
públicos 

• A sua criação está ligada a produtos 
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/ raças indígenas 
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CURSO DE FORMAÇÃO 4 (GRÉCIA): 

Criação animal  

A especialização do empreendedor 
pecuário começa no segundo ano de 
estudos (que compreende 23 horas) da 
seguinte forma. 

1. Princípios de desenvolvimento rural 
2. Ambiente e agricultura 
3. Produção de culturas 
4. Produção animal 
5. Tecnologia de alimentos 
6. Princípios da arquitetura da paisagem 
7. Detalhes de máquinas agrícolas e 

máquinas agrícolas 
8. Especialização em Inglês 

No terceiro ano de estudos (também com 
23 horas), o programa de formação é o 
seguinte: 

1. Empresas agrícolas modernas 
2. Bovinos - ovinos e cabras 
3. Aquicultura 
4. Transformação de produtos de origem 

animal 
5. Nutrição animal orgânica 
6. Especialização em Inglês 

O empreendedor pecuário depois da 
graduação, tendo adquirido todas as 
competências e conhecimentos 
necessários, pode obter emprego numa: 

• Empresa associada à fabricação, 
comercialização e gestão de alimentos, 
controlo da qualidade e sua 
padronização; 

• Delegação empresarial ou importação 
ou exportação de produtos agrícolas/ 
pecuários frescos ou transformados; 

• Empresa de processamento de produtos 
animais (fábricas de laticínios, outros) 

Prestador da formação: 

• http://www.epal-
elvenizelou.gr/content/texnikos-zoikis-
paragogis 

SWOT 

Forças 

• O foco é exatamente sobre os 
animais reprodutores 

• Teoria combinada com 
aprendizagem prática  

Fraquezas 

• Não inclui cursos económicos ou 
administração de empresas 

• A pessoa deve estudar algo mais 
• Deve fazer parte do sistema grego 

ea mobilidade dos estudantes não é 
um fenómeno frequente 

Oportunidades 

• Não inclui cursos económicos ou 
administração de empresas 

• A pessoa deve estudar algo mais 
• Deve fazer parte do sistema grego 

ea mobilidade dos estudantes não é 
um fenómeno frequente 

Ameaças 

• Não são tantos os alunos que 
escolhem esta direção porque não 
identificam explicitamente as 
oportunidades e vantagens 
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CURSO DE FORMAÇÃO 5 (PORTUGAL): 

Cuidados Veterinários  

O Técnico Superior de Cuidados 
Veterinários é um profissional que de forma 
autónoma ou sob supervisão realiza a 
preparação e implementação de várias 
atividades relacionadas com cuidados 
veterinários. 

O curso, disponibilizado por uma Escola 
Superior Agrária especializada, é lecionado 
durante o dia tem a duração de 2 anos.O 
foco do primeiro ano é na capacidade 
técnica e conhecimento sobre animais, 
enquanto o segundo ano aborda 
competências horizontais, como a gestão e 
leis relacionadas. O último e o quarto 
semestre são exclusivamente dedicados ao 
estágio curricular onde serão aplicados os 
aspetos teóricos. O programa geral inclui 
as seguintes disciplinas: 

SEMESTRE I 

• Estatística e Informática 
• Microbiologia 
• Química 
• Anatomia e Fisiologia Animal 
• Etologia e Bem-Estar Animal 

SEMESTRE II 

• Higiene Animal e Cuidados Estéticos 
• Instalações, Equipamentos e 

Instrumentos para Animais 
• Criação e Nutrição Animal 
• Técnicas de Enfermagem Veterinária 
• Pecuária Geral 

SEMESTRE III 

• Apoio à Cirurgia Clínica 
• Ética e Legislação 
• Gestão Empresarial e 

Empreendedorismo 
• Métodos Complementares de 

Diagnóstico 
• Profilaxia de Doenças Animais e Saúde 

Pública Veterinária 

Prestador da formação: 

• http://esa.ipb.pt/cursos/ctesp-cuidados-
veterinarios/ 
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SWOT 

Forças 

• Temas relevantes para 
Empreendedor Pecuário 

• Professores especializados 
• Baixo nível de requisitos 

Fraquezas 

• Durante o dia 
• Durante 2 anos 
• Diploma apenas após a conclusão 

de 120 ECTS 

Oportunidades 

• Aulas online 
• Parcerias com outras escolas 

superiores 

Ameaças 

• Propinas 
• Alterações no mercado pecuário e 

agroalimentar 
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4.2. LIÇÕES APRENDIDAS DAS BOAS PRÁTICAS 

No projeto GREENS MATCH, mais de 20 
exemplos de boas práticas foram 
identificados nos países parceiros. Estas 
práticas, que visam reduzir a diferença 
entre a ofertae a necessidade de 
competênciasverdes, têm várias formas de 
organização e foco de comunicação, 
conforme descrito na figura a seguir. 
 

Figura4 – Âmbito das boas práticas. 

 
 
Adicionalmente, foram identificados 
esquemas diferentes de formaçãoque vão 
além das ofertas formais (mais detalhes 
podem ser encontrados no MAPA DE 
OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES), 
como a formação presencial, combinada ou 
em e-learning, orientação e 
aconselhamento/, uso de simuladores, etc.

Particularmente no que diz respeito à 
ocupação "Empreendedor Pecuário ", um 
conjunto de boas práticas foram 
consideradas como de especial relevância. 
Estas incluem exemplos do sector da 
indústria agroalimentar, mas também 
práticas de interesse geral a partir das 
quais as lições podem ser aprendidas e 
transferidas para o presente caso. 
 
ECOEMPLEO.COMé um observatório 
especializado que estuda e analisa a 
situação atual e as tendências do emprego 
verde, bem como as necessidades de 
formação no sector da atividade ambiental. 
Esta plataforma monitoriza, analisa e 
estuda o mercado e as profissões verdes. 

 

FORMAÇÃO COM COMPROMISSO DE 
CONTRATAÇÃO é uma iniciativa que 
oferece um percurso formativo ao qual se 
associa uma colocação de trabalho para 
um número definido de participantes. 

 

IDEAS-JOB tem como objetivo promover o 
desenvolvimento de novas atividades 
empresariais onde haja oportunidades de 
criação de emprego a médio prazo, 
permitindo gerar riqueza edesenvolvimento 
sustentável em zonas rurais. 

 
Em seguida detalham-se estas boas 
práticas.  

Cursos de formação personalizados

Projectos financiados, que visam suprimir os 
desajustes entre as competências verdes, 
fornecendo um curso de formação específico

Representação e consulta em feiras (de emprego), 
reuniões, eventos

Plataformas de informação e comunicação on-line 
para questões verdes (base de dados)

Prestadores de formação especial - online e offline

Reeducação, actualização de competências, novas 
legislações

Mentoria, trabalho colaborativo, trabalho voluntário, 
aprendizagem informal

Apoio a jovens empreendedores / auto-emprego

Rede, comunidade / fórum
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ECOEMPLEO 

ECOEMPLEO(www.ecoempleo.com) é um observatório especializado que estuda e analisa 
a situação e as tendências do emprego verde e as necessidades de formação no sector 
verde (ambiental). Iniciada em 2001,em Valência, a sua atividade estende-se por todo o 
território espanhol.O objetivo principal desta iniciativa é fornecer informação fiável sobre a 
situação e as tendências das profissões, as necessidades de emprego e formação do sector 
ambiental, através da observação, análise e estudo do mercado, bem como das profissões 
com conteúdo verde. Esta plataforma visa também proporcionar soluções para a escassez 
de ferramentas e estruturas que aceleram o mercado de trabalho neste sector.Focada em 
quatro áreas (investigação e análise, mercado de trabalho, empreendedorismo verde e 
divulgação de resultados), esta iniciativa destina-se a jovens recém-formados e jovens no 
último ano de formação, empreendedores, administrações públicas com intervenção nas 
áreas do emprego e do ambiente, os empregadores e as associações empresariais. A 
plataformaé gerida pelo Instituto Mediterrâneo para o Desenvolvimento Sustentável 
(MEDES). 

 

FORMAÇÃO COM COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO 

Formação com compromisso de contratação é um esquema de suporteliderado pelos 
Serviços Públicos de Emprego através do Ministério do Emprego e da Segurança Social, 
com o objetivo de melhorar a empregabilidade através do desenvolvimento das 
competências de jovens desempregados(http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-
joven/medidas/formacion-emplebilidad/formacion-contratacion.htm).Neste esquema, a 
empresa deve assinar um acordo com o correspondente Instituto de Emprego da sua 
Comunidade Autónoma e comprometer-se a oferecer aos participantes (preferencialmente 
desempregados inscritos em agências de emprego) cursos de formação destinados a 10/20 
participantes e duração inferior a 300 horas. A empresa também se compromete a empregar 
pelo menos 60% dos estagiários nos três meses seguintes após o término do curso por um 
período mínimo de seis meses. A duração do contrato corresponde à duração da formação. 

 

IDEAS-JOB 

IDEAS-JOB(www.pirinea.es/proyecto-ideas-job/) é um programa destinado a impulsionar as 
empresas sustentáveis e o autoemprego para os jovens nos sectores relacionados com a 
bioenergia e a conservação do património natural nas zonas rurais em geral e, em particular, 
nas zonas com elevada influência florestal (Rede Natura 2000).O projeto recorre a 
instrumentos especificamente desenhados para incentivar uma maior participação de jovens 
empreendedores e/ou empresários na criação de novas empresas, contribuindo para 1) 
reduzir a taxa de desemprego juvenil e de emprego (verde); 2) atrair para e fixar os jovens 
nas zonas rurais; 3) melhorar as perspetivas de desenvolvimento económico sustentável dos 
municípios das zonas rurais; 4) melhorar a imagem pública das empresas sustentáveis e 
inovadoras. 
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5. REFERÊNCIAS  

• Relatório do Estado da Arte 
• Mapa das Necessidades do Mercado de Trabalho Verde 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este mapa foi desenvolvido no âmbito das atividades do projeto GREENS MATCH – 
“Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável”.  

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias e planos de formação alinhados com as necessidades das PME e 
com possíveis desajustes que as mesmas apresentem em termos das competências das suas 
ocupações verdes. O público-alvo do projeto são primeiramente as PME, mas também os 
atores que intervêm na educação, formação profissional e fomento do emprego, bem como 
decisores políticos e outros stakeholders interessados nas temáticas e resultados do projeto. 

Este documento, correspondente à ocupação verde “Técnico de Ambiente, Saúde e Higiene 
no Trabalho ”, é parte integrante de uma coleção de roteiros de 15 ocupações verdes de 15 
empresas diferentes que atuam em 4 setores (reciclagem e gestão de resíduos; transportes e 
logística; fabricação de veículos e; industria agroalimentar) e em 4 países diferentes 
(Alemanha, Grécia, Espanha e Portugal). 

O documento é estruturado em 4 capítulos principais: 

• ENQUADRAMENTO:  O primeiro capítulo apresenta brevemente o projeto e o consórcio; 

• METODOLOGIA:  O segundo capítulo foca-se na abordagem metodológica que levou ao 
desenvolvimento dos roteiros, e em particular, salientando-se o contato direto com as 
empresas e a análise extensiva das respetivas necessidades ligadas às suasocupações 
verdes; 

• A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-FOCO:  O terceiro capítulo é dedicado à descrição da 
ocupação verde e à identificação de pontos de melhoria, em resultado da análise às 
necessidades; 

• PLANO DE AÇÃO:  O quarto capítulo detalha o plano de ação desenhado para colmatar as 
necessidades identificadas, incluindo sugestões de curso de educação e formação 
considerados relevantes, bem como lições aprendidas das boas práticas; 

• REFERÊNCIAS:  O capítulo final lista os principais documentos consultados.  

 

Este documento pretende apoiar a aproximação entre as necessidades associadas à ocupação 
verde “Técnico de Ambiente, Saúde e Higiene no Trabalho ”, a oferta educativa e formativa 
existente e as lições aprendidas das boas práticas.  

 

Os parceiros GREENSMATCH gostariam de expressar a s ua gratidão perante aqueles 
que gentilmente contribuíram para os resultados des te mapa.  

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação dos 
seus conteúdos que refletem os pontos de vista dos autores e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser realizada da informação aqui contida. 

Projeto n.º 2014-1-ES01-KA202-003695.  
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. O PROJETO GREENS MATCH

Mais de 20 milhões de empregos na 
Europa já se relacionam de alguma forma 
com o ambiente e, com o encorajamento 
da União Europeia (UE) para um futuro 
mais verde, esta tendência só poderá 
aumentar. A UE está empenhada em fazer 
crescer a economia,mas protegendo o 
Planeta e os seus preciosos recursos. 
Entre as prioridades estabelecidas para a 
Europa 2020(a nova estratégia económica 
da EU), realça-se a necessidade de um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Estas prioridades implicam 
construir uma economia competitiva em 
baixo carbono, eficiente em termos de 
recursos e que salvaguarda o meio 
ambiente, prevenindo a degradação, a 
perda da biodiversidade e o uso 
insustentável de recursos. 

Neste contexto, é importante salientar que 
os empregos verdes não são apenas 
empregos tecnológicos para uma elite 
altamente qualificada. É certo que a Europa 
precisa de cientistas, investigadores e 
engenheiros para desenvolver tecnologias 
de ponta que economizarão energia e 
recursos. No entanto, os colaboradores 
com formação técnica e de nível intermédio 
são igualmente fundamentais. É essencial, 
portanto, que estescolaboradorestenham 
acesso a formação que lhes permita estar 
melhor posicionados para explorar as mais 
recentes tecnologias e aplicações 
ecológicas. Contudo, de acordo com a 
Comunicação da Comissão (COM (2010) 
682 final) "Novas competências e novos 
empregos: a contribuição europeia para o 
pleno emprego", o problema não está na 

falta de formação, mas sim no ajuste entre 
as competências existentes e as 
necessidades do mercado de trabalho.  

No documento de trabalho dos serviços da 
Comissão (SWD) 2012 92 final, "Explorar o 
potencial de emprego do crescimento 
verde", salienta-se que deve ser dada 
especial atenção às pequenas e médias 
empresas (PME) e às suas necessidades. 
Muitas vezes, as PME não têm 
conhecimento de programas de formação 
oferecidos por prestadores de formação 
privados e públicos e / ou são céticos 
quanto ao impacto dessesprogramas. No 
entanto, estão muitas vezes abertos à 
formação informal entremuros (por 
exemplo, tutoria, orientação, 
aprendizagem, etc.) como forma 
preferencial de recrutamento de 
trabalhadores qualificados. 

Para atingir o objetivo de colmatar o fosso 
entre educação/formação verde e trabalho 
verde, um consórcio de 5 organizações de 
4 países (Alemanha, Espanha,Grécia e 
Portugal) ligadas à educação e formação 
(FEUZ – Fundación Cultural Privada 
Empresa-Universidad de Zaragoza; 
INOVA+ – Serviços de Consultadoria em 
Inovação Tecnológica, S.A.; e EEO Group 
– EEO Group S.A.) e ao emprego (COCI – 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza; e IHK – IHK Projekgesellschaft 
mbH), desenvolveram o projeto GREENS 
MATCH – “Correspondendo a Oferta de 
Competências Sustentáveis às 
Necessidades do Mercado de Trabalho 
Sustentável”.   

 

 

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da  economia verde através do 
fornecimento de estratégias de educação e formação alinhadas com as necessidades 
das PME,antevendo assim possíveis desajustes em ter mos das competências verdes. 
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Metodologia  2. 
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2. METODOLOGIA 

Como mencionado anteriormente, o projeto 
GREENS MATCH destina-se a apoiar o 
crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias de formação e 
educação alinhadas com as necessidades 

das PME,antevendo assim possíveis 
desajustes em termos das competências 
verdes. Para atingir este objetivo, a 
metodologia do projeto foi estruturada em 8 
módulos. 

Figura1 – Módulos do GREENS MATCH.    

1. GESTÃO E COORDENAÇÃO
• Gestão e coordenação transversal, incluindo 
técnica e financeira

• Reuniões de projeto para debater o progresso 
e definir próximos passos e responsabilidades

• Comunicação
• RELATÓRIOS

2. ESTADO DA ARTE
� Pesquisa e coleção de fontes de informação 
relevantes

� Revisão da literatura
� Compilação e sistematização de aspetos 
essenciais para o projeto

� RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE

3. MAPEAR AS NECESSIDADES DO 
MERCADO DE TRABALHO VERDE
• Envolvimento de PME e identificação de 15 
ocupações verdes

• Disgnóstico de necessidades do mercado de 
trabalho verde nas PME visadas

• Identificação das necessidades e das falhas 
nas ocupações selecionadas

• MAPA DAS NECESSIDADES NO MERCADO 
DE TRABALHO VERDE

4. MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 
VERDES
• Definição de linhas de orientação para o 
mapeamento das competências verdes

• Identificação de agentes de educação e 
formação cuja oferta incide sobre 
competências verdes

• Identificação de programas e currículos 
relacionados com o desenvolvimento de 
competências verdes

• MAPA DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES

5. BENCHMARKING ESTRATÉGICO
• Colecionar e reportar as melhores práticas por 
região

• Análise dos resultados num workshop
colaborativo

• Identificação de lições e prioridades para o 
futuro

• RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO

6. CORRESPONDÊNCIA ENTRE 
NECESSIDADES DO MERCADO TRABALHO 
E OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES
• Desenvolvimento de 15 roteiros nos quais se 
propõem medidas com vista à 
correspondência

• Resumo das atividades e resultados do projeto
• ROTEIROS DAS OCUPAÇÕES VERDES
• PUBLICAÇÃO FINAL

7. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA 
QUALIDADE
• Estabelecimento de um plano de riscos e 
contingências

• Desenvolvimento de ferramentas para acesso 
às atividades do projeto e respetivos resultados

• Monitorização da qualidade do projeto
• RELATÓRIOS

8. COMUNICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO
• Elaboração e implementação da estratégia de 
comunicação

• Desenvolvimento de ferramentas e 
organização de eventos para promover os 
resultados do projeto

• Ligação com os grupos-alvo, stakeholders e 
multiplicadores

• RELATÓRIOS
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O presente documento é o resultado das 
atividades do projeto, nomeadamente 
investigação documental e de campo 
realizada nos módulos 2 a 5 (
"Gestão e coordenação", a “Monitorização 
e controlo da qualidade” e a “C
valorização e transferência do projeto
atividades transversais eligadas à 
organização e disseminação do projeto

Este roteiro (juntamente com os 14 
congéneres) é considerado o principal 
resultado do módulo "Correspondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes

No geral, a metodologia adotada
traduzida nas seguintes etapas:
• Identificação de medidas para o 

desenvolvimento da economia verde a 
nível nacional - estas medidas 
compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao 
- Estado da Arte); 

• Identificação das necessidades 
mercado de trabalho 
empresas selecionadas e 
ocupações verdes, seus 
necessidades –os resultadosforam 
resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE (ligado ao módulo 
3 – Mapear as Necessidades do 
Mercado de Trabalho Verde)

• Identificação e organização da oferta 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas 
oferta relevante é compilad
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES (ligado ao 
Mapeamento de Competências Verdes)

• Identificação de boas práticas relativas à 
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 
mercado de trabalho - estes exemplos 
bem-sucedidos são descritos no 
RELATÓRIO 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO
(relacionado com o módulo
Benchmarking Estratégico

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Técnico de Ambiente, Saúde e Higiene no Trabalho

Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do 
Mercado de Trabalho Sustentável 

O presente documento é o resultado das 
omeadamente da 

investigação documental e de campo 
2 a 5 (sendo a 
a “Monitorização 

” e a “Comunicação, 
ência do projeto" 

atividades transversais eligadas à 
do projeto). 

juntamente com os 14 
) é considerado o principal 

orrespondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 

competências verdes". 

adotada pode ser 
traduzida nas seguintes etapas: 

Identificação de medidas para o 
desenvolvimento da economia verde a 

estas medidas foram 
compiladas no RELATÓRIO DO 

ARTE (ligado ao módulo 2 

Identificação das necessidades do atual 
de trabalho verde em 

empresas selecionadas e seleção de 15 
ocupações verdes, seus perfis e 

os resultadosforam 
MAPA DAS 

O MERCADO DE 
(ligado ao módulo 

Mapear as Necessidades do 
erde); 

Identificação e organização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 

selecionadas –a 
elevante é compilada no MAPA 

DE COMPETÊNCIAS 
módulo 4 - 

Mapeamento de Competências Verdes); 
Identificação de boas práticas relativas à 

as competências 
existentes e as necessidades do 

estes exemplos 
sucedidos são descritos no 

DE 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO 

módulo 5 –
Benchmarking Estratégico); 

• Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 
identificadas 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 
módulo 6 – Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes).

Estes roteiros versam sobre as
ocupações: 

Figura2 – Ocupações selecionadas no 
GREENS MATCH.

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 
cada parceiro selecionou
ocupações dentro dos sectores

Depois da identificação das 
ocupações, cada parceiro executou um 
programa de entrevistas seguindo 3 
passos. 

Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 

• Assistente administrativo numa instalação de 
tratamento de resíduos

• Engenheiro ambiental
• Gestor de tratamento de resíduos
• Responsável pela seleção e plano de 

classificação em geral
• Responsável pela recolha de resíduos 

urbanos
• Técnico em gestão de resíduos industriais
• Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

• Condutor de pesados
• Responsável pelo tráfego

Transportes e Logística

• Engenheiro da qualidade

Fabricação de Veículos

• Empreededor pecuário
• Operador do centro de controlo da estação 

de tratamento de águas residuais
• Técnico de controlo da qualidade
• Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

local de trabalho
• Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 

Qualidade, Ambiente e Segurança Alimentar

Indústria Agroalimentar
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Criação de 15 mapas para atender às 
s nas ocupações 

- estes 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 

Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes). 

ersam sobre as seguintes 

Ocupações selecionadas no âmbito do 
REENS MATCH. 

 

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 

selecionou 3 empresas/ 3 
dentro dos sectores-chave. 

Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 

e entrevistas seguindo 3 

Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 

Assistente administrativo numa instalação de 

Gestor de tratamento de resíduos
Responsável pela seleção e plano de 

Responsável pela recolha de resíduos 

Técnico em gestão de resíduos industriais
Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

Operador do centro de controlo da estação 
de tratamento de águas residuais
Técnico de controlo da qualidade
Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 
Segurança Alimentar



 
 
GREENS MATCH – Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do 
Mercado de Trabalho Sustentável

previamente identificadas pelos parceiro
foi-lhes pedido que identificassem perfis de 

Primeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passo 

Segundo passSegundo passSegundo passSegundo passoooo 

Terceiro passoTerceiro passoTerceiro passoTerceiro passo 

Existem 
ocupações verdes 
na sua empresa?

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 
funções

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  

Alguma destas funções existem 
na sua empresa?

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Técnico de Ambiente, Saúde e Higiene no Trabalho

Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do 
Mercado de Trabalho Sustentável 

cadas pelos parceirose 
lhes pedido que identificassem perfis de 

ocupações adicionais e as respetivas 
necessidades 

Figura3 – Módulos do GREENS MATCH. 

ocupações verdes 

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Existem ocupações na sua 
empresa que, não sendo 

verdes, exigem 
competências verdes? 

Em que ocupações existem  
perfis de competências 

verdes?

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

Quais os recursos úteis para 
colmatar as necessidades 

identificadas?

A curto prazo A médio prazo

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  

Existem na sua empres outras 
funções relacionadas com a 

economia verde? 

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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ocupações adicionais e as respetivas 

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

A médio prazo

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

Em que cargos? 
Qual é o seu perfil profissional 
(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

  

A empresa e a ocupação-alvo 

 
3. 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

3.1. BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa envolvida no projeto e que 
identificou a ocupação verde "Técnico de 
Ambiente, Saúde e Higiene no Trabalho " 
foi fundada em 1982 e é 100% Portuguesa. 
A empresa produz todos os tipos de 
condimentos, distribui para a indústria de 
catering e representa com exclusividade 
várias marcas gourmet.  

A empresa está estruturada em 4 
departamentos. O departamento de 
inovação, focado na pesquisa e 
desenvolvimento de novos produtos, 
permite que a política de inovação da 
empresa se traduza em ações concretas e 
gere resultados (como as distinções que 
têm sido recebidas em várias feiras 
nacionais e internacionais).  

O departamento criativo preocupa-se com 
o design dos rótulos e com a criação de 
imagens deliciosas. 

A empresa possui também um laboratório 
próprio, no qual os produtos-chave de todo 

o processo de fabrico (desde as matérias-
primas até ao produto final) são analisados 
pelo departamento de qualidade, para 
garantir que cumprem todos os padrões 
exigidos. Cada lote produzido está sujeito a 
um elevado controlo da qualidade e é 
submetido às ações de verificação 
previstasnum plano pré-concebido de 
análises químicas e microbiológicas. 

Por fim,no coração da empresa está o 
departamento de produção, especializado 
em condimentos de alta qualidade. 
Recentemente, a empresa investiu a 
otimização das suas instalaçõese 
equipamentos, garantindo o uso e acesso à 
tecnologia mais moderna. Está também em 
execução um programa dirigido a 
escolas/crianças no âmbito do qual se 
realizam visitas às instalações e às linhas 
de produção. 
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3.2. BREVE DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO VERDE 

A ocupação identificada nesta empresa é a 
de "Técnico de Ambiente, Saúde e 
Higiene no Trabalho ". Esta pessoa reporta 
ao Diretor de Qualidade e é responsável 
por assegurar o cumprimento das normas 
ambientais e de saúde e higiene no local 
de trabalho, garantindo o bem-estar dos 
funcionários e visitantes, bem como a 
qualidade do ambiente envolvente. 

A descrição do trabalho é a seguinte: 

• Atualizar os vários circuitos da empresa 
(incluindo água, energia, esgoto, vapor 
e ar comprimido); 

• Gerir os documentos relacionados aos 
materiais de embalagem; 

• Gerir os levantamentos ambientais 
(realizados com fornecedores e 
clientes); 

• Consulta e organiza a legislação 
aplicada ao setor; 

• Gerir o Sistema Integrado de 
Licenciamento Ambiental (SILIAMB) e 
acompanhar o licenciamento; 

• É o executivo de segurança ambiental e 
é responsável pelo Plano de 
Emergência Interna e de Gestão de 
Crises; 

• Representa o Conselho de 
Administração em matéria de 
Responsabilidade Ambiental; 

• Implementa e assegura o cumprimento 
da norma ISO 14000; 

• Realiza auditorias ambientais internas; 
• Fornece sessões internas de formação / 

consciencialização; 
• Acompanha a caracterização das águas 

residuais e, quando aplicável, eventuais 
correções; 

• Presta apoio ao Conselho em questões 
relacionadas com a qualidade; 

• Participa em auditorias a fornecedores.  
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3.3. NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

A empresa está a iniciar o processo de 
certificação da versão Portuguesa do 
"Sistema de gestão ambiental - Requisitos 
com orientação de uso (ISO 14001: 2015)". 

Os requisitos desta norma internacional 
permitem a implementação do Sistema de 
Gestão Ambiental, não só em relação às 
obrigações legais, mas também a outros 
subscritos pela empresa. 

Este sistema visa promover a melhoria 
contínua do desempenho ambiental das 
empresas, definindo as diretrizes 
necessárias para a criação e 
implementação de ferramentas de gestão 
para a identificação de aspetos ambientais 
significativos e controlo dos seus impactos, 
prevenção da poluição e melhoria contínua. 

Os principais benefícios da implementação 
do sistema de gestão ambiental pela 
empresa incluem: 

• Reduçãodo consumo de matérias-
primas e energia; 

• Redução de resíduos e reutilização de 
recursos; 

• Melhoria do controlo de custos e sua 
redução; 

• Redução de reclamações decorrentes 
de incidentes; 

• Desenvolvimento e partilha de soluções 
ambientais; 

• Redução dos custos relacionados ao 
cumprimento dos requisitos legais; 

• Melhoria contínua do desempenho 
ambiental. 

Além disso, a certificação do sistema irá 
permitir à empresa: 

• Demonstrar publicamente seu 
compromisso com a gestão ambiental; 

• Melhorar a imagem, reputação e 
aceitação no mercado real e potencial; 

• Manter as boas relações públicas; 
• Obtenha seguro a preços mais 

razoáveis; 
• Corresponder com o investimento e 

melhorar os critérios de acesso ao 
capital; 

• Melhorar o relacionamento com todas 
as partes interessadas. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

  

Plano de ação 4. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

4.1. AÇÕES DE FORMAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO 1 (ALEMANHA): 

Responsável pela gestão ambiental  
 
Este programa de educação complementar 
dura quatro dias - um dia por módulo - com 
uma carga de formação de 8 horas por dia. 
Este é projetado para equipar 
responsáveisou gestores de empresas com 
as competências necessárias para instalar 
e executar um sistema de gestão ambiental 
eficiente. Com este conhecimento, os 
formandos serão capazes de conhecer e 
cumprir os requisitos da norma DIN EN ISO 
14001 na sua última versão de 2015. Serão 
capacitados para controlar processos 
ambientalmente relevantes dentro da 
organização usando certos indicadores. 
Também aprenderão a analisar e avaliar 
processos ambientais com base nas 
respetivas leis e regulamentos, 
considerando as necessidades dos 
clientes, fornecedores e funcionários.  
 
Prestador da formação: 

• http://www.tuev-sued.de/akademie-
de/seminare-
management/umweltmanagement/um-
ausbildung/1112022/umweltmanagemen
t-beauftragter-umb-tuev-2017 

SWOT 

Forças 

• Combinação de benefícios 
ambientais e económicos 

• Formação necessária para que as 
empresas sejam certificadas de 
acordo com a ISO 14001: 2015 

• Os formadores são especialistas 
neste domínio 

Fraquezas 

• Preço (cerca de 1500,00 EUR) para 
os 4 módulos 

Oportunidades 

• Obter conhecimentos e 
competências valiosas para o 
desenvolvimento estratégico 
contínuo da empresa 

• As questões ambientais vão-se 
tornar mais relevantes para os 
Estados, empresas e clientes no 
futuro 

Ameaças 

• A constante adaptação da norma 
ISO 14001 pela UE requer uma 
atualização constante das formações 
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CURSO DE FORMAÇÃO 2 (ESPANHA): 

Mestradoem Gestão Ambiental 
Sustentável  

O conteúdo deste mestrado concentra-se 
na aquisição de várias competências: 

• Gerir o ambiente e alcançar o 
desenvolvimento sustentável. 

• Identificar os principais poluentes 
ambientais e seus efeitos. 

• Avaliar medidas corretivas e preventivas 
aplicáveis a diferentes poluentes. 

• Analisar o problema das alterações 
climáticas. 

• Interpretar e implementar legislação 
ambiental. 

• Determinar as responsabilidades 
ambientais. 

• Interpretar os requisitos da Norma de 
Sistemas de Gestão Ambiental ISO 
14001. 

• Implementar um Sistema de Gestão 
Ambiental baseado na ISO 14001. 

• Integrar a Gestão Ambiental através de 
diversas ferramentas na gestão geral da 
empresa. 

• Analisar o impacto das Organizações no 
ambiente. 

Prestador da formação: 

• http://www.ucjc.edu/estudios-
universitarios/postgrados/masteres-
oficiales 

SWOT 

Forças 

• O conteúdo do mestre atende às 
necessidades identificadas 

• Inclui ferramentas de gestão para 
identificação e controlo de aspetos 
ambientais. 

Fraquezas 

• Direcionado aos diplomados 
universitários 

• Duração de 1 ano letivo 
• Disponível apenas presencialmente 

(de segunda a sexta-feira) 

Oportunidades 

• Provavelmente estará disponível on-
line num futuro próximo. 

Ameaças 

• Mudanças na legislação que faz com 
que precise de ser atualizado 
regularmente 
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CURSO DE FORMAÇÃO 3 (GRÉCIA): 

Introdução à Saúde e Segurança 
Alimentar  

O programa do curso: "Saúde e Segurança 
Alimentar" é lecionado da mesma forma 
como um curso para estudantes em EFP 
para a sua matrícula no ensino superior. 
Estas são as disciplinas ensinadas: 

1. Introdução à saúde e segurança 
alimentar; 

2. Perigos químicos e físicos (perigos 
químicos, riscos naturais, manutenção / 
organização e prevenção de riscos); 

3. Produção de alimentos saudáveis 
primários (saúde e prevenção de 
doenças de animais, cuidados de 
plantas de saúde e culturas); 

4. Instalações de processamento de 
alimentos saudáveis (conceção de 
instalações, localização, ambiente, 
organização de edifícios e instalações, 
Máquinas e aparelhos auxiliares e 
consumo e utilização de água) 

5. Segurança no tratamento e manutenção 
dos alimentos (higiene nas diferentes 
fases do tratamento alimentar), Sistema 
HACCP, métodos rápidos de controlo de 
alimentos, limpeza e desinfeção, 
proteção contra parasitas de animais, 
Manuseamento de resíduos) 

6. Saúde e segurança alimentar durante o 
movimento (transferência de alimentos, 
recebimento de alimentos, 
armazenamento de alimentos, venda de 
alimentos). 

Prestador da formação: 

• http://edu.klimaka.gr/anakoinoseis-
panellhnies/ejetastea-ylh-
panellhnies/tee-epal/630-exetastea-ylh-
epal-ygieinh-asfaleia-trofimwn.html 

SWOT 

Forças 

• Fornece conhecimento especializado 
em higiene, alimentos, segurança e 
animais 

Fraquezas 

• A aprendizagem prática ensinada no 
laboratório não é abordada nos 
exames 

Oportunidades 

• A oferta da especialização 
• Aquisição de conhecimento adicional 

Ameaças 

• Requer que os formandos obtenham 
aprovação nos exames para 
prosseguir no nível de ensino 
superior 
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CURSO DE FORMAÇÃO 4 (PORTUGAL): 

Certificação / Qualificação de Auditores 
Internos para Meio Ambiente ISO 14001: 
2015 

Este curso está estruturado em 3 módulos 
com avaliação escrita: 

• Interpretação da ISO 14001: 2015 - 
Requisitos associados com a estrutura 
da hierarquia de alto nível (8 horas), 
incluindo: 1. Referência ao anexo SL 
Apêndice 2, 2. Contexto da organização, 
3. Liderança, 4. Planeamento, 5. 
Suporte, e 6. Operação; 

• Interpretação da ISO 14001: 2015 - 
Requisitos específicos do Sistema de 
Gestão Ambiental (8 horas), incluindo: 
1. ISO 14001 Âmbito e objetivos 
ambientais e 2. Requisitos ISO 14001 

• Boas práticas em Auditoria ISSO 19011 
- Estudo de Caso (com uma auditoria in 
situ), incluindo: 1. ISO 19011, 2. 
Definição de equipas de auditoria, 3. 
Comportamentos em Contexto de 
Auditoria, 4. Apresentação do Estudode 
caso, 5. Preparação do Plano de 
auditoria e lista de aceitação, 6. 
Execução da Auditoria (reunião de 
abertura; auditoria; reunião de fecho), 7. 
Elaboração do Relatório de auditoria, 8. 
Atividades de acompanhamento da 
auditoria, 9. Auditoria. 

A frequência nos Módulos 1, 2 e 3 (com 
avaliação positiva na avaliação por escrito) 
permite a qualificação do Auditor Interno 
Ambiental ISO14001: 2015.

SWOT 

Forças 

• Componente prática em todos os 
módulos 

• Estudos de caso 
• Avaliação Final 

Fraquezas 

• Direcionadoapenas para a gestão de 
topo 

• Formação durante o dia 
• Preço (cerca de 650 €) 

Oportunidades 

• Oferta da formação para gerentes / 
técnicos de nível intermédio 

• Grande procura por formações e-
learning 

Ameaças 

• Poucosformadores disponíveis 
• Diminuição da procura devido ao 

preço 
• Lei de acreditação mais rigorosa  
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4.2. LIÇÕES APRENDIDAS DAS BOAS PRÁTICAS 

No projeto GREENS MATCH, mais de 20 
exemplos de boas práticas foram 
identificados nos países parceiros. Estas 
práticas, que visam reduzir a diferença 
entre a ofertae a necessidade de 
competênciasverdes, têm várias formas de 
organização e foco de comunicação, 
conforme descrito na figura a seguir. 
 

Figura4 – Âmbito das boas práticas. 

 
 
Adicionalmente, foram identificados 
esquemas diferentes de formaçãoque vão 
além das ofertas formais (mais detalhes 
podem ser encontrados no MAPA DE 
OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES), 
como a formação presencial, combinada ou 
em e-learning, orientação e 
aconselhamento/, uso de simuladores, etc. 
Particularmente no que diz respeito à 
ocupação "Técnico de Ambiente, Saúde e 

Higiene no Trabalho ", um conjunto de 
boas práticas foram consideradas como de 
especial relevância. Estas incluem 
exemplos do sector da indústria 
agroalimentar, mas também práticas de 
interesse geral a partir das quais as lições 
podem ser aprendidas e transferidas para o 
presente caso.  
 
AGRITRAINING , uma iniciativa que 
contribuí para ultrapassar lacunas nas 
competências existentes na agroindústria e 
procura adequar à oferta de formação às 
necessidades do mercado, mostrando a 
importância da atualização das 
competências dos profissionais e da 
existência de uma oferta ajustada em 
termos de conteúdos, esquemas de 
formação e abordagens pedagógicas. 
 
EXPORTAÇÃO ESTRATÉGICA , um 
projeto que apoia as empresas locais que 
atuam no setor agroalimentar para 
exportarem para mercados selecionados, 
alertando para a importância da adotação 
de estratégias que garantam a 
competitividade do negócio em cenários 
internacionais. Embora focadas sobretudo 
em branding, as estratégias em questão 
podem ser facilmente traduzidas em 
padrões internacionais para sistemas de 
gestão. 
 
A COURSERA, uma plataforma de 
educação que colabora com universidades 
e organizações reconhecidas em todo o 
mundo para oferecer cursos gratuitos 
onlineque permitem caminhos de 
aprendizagem flexíveis, (na sua maioria) 
sem custos para os participantes. 
 
Em seguida detalham-se estas boas 
práticas.  

  

Cursos de formação personalizados

Projectos financiados, que visam suprimir os 
desajustes entre as competências verdes, 
fornecendo um curso de formação específico

Representação e consulta em feiras (de emprego), 
reuniões, eventos

Plataformas de informação e comunicação on-line 
para questões verdes (base de dados)

Prestadores de formação especial - online e offline

Reeducação, actualização de competências, novas 
legislações

Mentoria, trabalho colaborativo, trabalho voluntário, 
aprendizagem informal

Apoio a jovens empreendedores / auto-emprego

Rede, comunidade / fórum
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AGRITRAINING – FORMAÇÃO APLICADA AO SECTOR AGROINDU STRIAL 

Ainiciativa AgriTraining (http://agritraining.pt/), promovida por dois clusters agroalimentares 
portugueses, inclui uma extensa análise das necessidades de formação no sector 
agroindustrial com base na qual foi desenvolvido um curso de especialização tecnológica 
dedicado ao Controlo da Produção Agroindustrial. Os resultados da análise realizada no 
âmbito desta iniciativa mostraram que a oferta de formação não está a responder 
plenamente à procura do sector e que é urgente investir na qualificação dos profissionais e 
no aperfeiçoamento das suas competências para melhorar o nível de inovação e garantir a 
competitividade a nível internacional. Além disso, para responder às necessidades do sector 
é importante uma oferta de formação não só adaptada às necessidades em termos de 
currículos abrangidos (mais em linha com as exigências do mercado), mas também dos 
esquemas de formação, que devem ser mais atrativos para o sector (aprendizagem 
combinada e aprendizagem baseada no trabalho) e envolver abordagens pedagógicas com 
maior enfoque colaborativo. 

 

CONCEITO DE EXPORTAÇÃO ESTRATÉGICA 

O projeto Exportação Estratégica (http://www.fooditerranean.com/) foca-se no 
desenvolvimento de negócios internacionais, exportação e branding, destinando-se à 
indústria alimentar. Promovido pela Fooditerranean, o projeto apoia os produtores gregos 
(PME agroindustriais) na promoção e no branding dos seus produtos alimentares. As 
atividades incluem: um estudo e análise interna aprofundada da empresa, dos produtos e do 
ambiente comercial; a criação de uma identidade de marca para os produtos e a conceção 
de uma estratégia de exportação adequada; a implementação de um plano de ação (nova 
abordagem de mercado) dirigido a 4 a 5 países eo desenvolvimento do mercado 
(estabelecimento do produto).  

 

COURSERA  

Coursera (https://www.coursera.org/) é uma plataforma de educação que colabora com as 
principais universidades e organizações do mundo inteiro (como a Universidade de Yale, a 
Universidade Johns Hopkins, a Universidade de Edimburgo, a Universidade de Pequim), 
para oferecer cursos em dezenas de tópicos. Esta plataforma privada oferece aulas online a 
partir de mais de 140 universidades e organizações educacionais. Os cursos são repetidos 
numa base regular e são gratuitos (no caso de não envolverem emissão de certificado). 
Através desta plataforma, os participantes podem aprender ao seu próprio ritmo, usando 
diferentes métodos de aprendizagem, tais como palestras de vídeo curtas, questionários 
interativos, avaliações por pares, etc. 
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• Relatório de Estado da Arte 
• Mapa das Necessidades do Mercado de Trabalho Verde 
• Mapa da Oferta de Competências Verdes  
• Relatório de Benchmarking Estratégico 

http://greensmatch.eu/ 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este mapa foi desenvolvido no âmbito das atividades do projeto GREENS MATCH – 
“Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável”.  

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias e planos de formação alinhados com as necessidades das PME e 
com possíveis desajustes que as mesmas apresentem em termos das competências das suas 
ocupações verdes. O público-alvo do projeto são primeiramente as PME, mas também os 
atores que intervêm na educação, formação profissional e fomento do emprego, bem como 
decisores políticos e outros stakeholders interessados nas temáticas e resultados do projeto. 

Este documento, correspondente à ocupação verde “Diretor do Sistema Integrado de Gestão 
da Qualidade, Ambiente e Segurança Alimentar ”, é parte integrante de uma coleção de 
roteiros de 15 ocupações verdes de 15 empresas diferentes que atuam em 4 setores 
(reciclagem e gestão de resíduos; transportes e logística; fabricação de veículos e; industria 
agroalimentar) e em 4 países diferentes (Alemanha, Grécia, Espanha e Portugal). 

O documento é estruturado em 4 capítulos principais: 

• ENQUADRAMENTO:  O primeiro capítulo apresenta brevemente o projeto e o consórcio; 

• METODOLOGIA:  O segundo capítulo foca-se na abordagem metodológica que levou ao 
desenvolvimento dos roteiros, e em particular, salientando-se o contato direto com as 
empresas e a análise extensiva das respetivas necessidades ligadas às suasocupações 
verdes; 

• A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-FOCO:  O terceiro capítulo é dedicado à descrição da 
ocupação verde e à identificação de pontos de melhoria, em resultado da análise às 
necessidades; 

• PLANO DE AÇÃO:  O quarto capítulo detalha o plano de ação desenhado para colmatar as 
necessidades identificadas, incluindo sugestões de curso de educação e formação 
considerados relevantes, bem como lições aprendidas das boas práticas; 

• REFERÊNCIAS:  O capítulo final lista os principais documentos consultados.  

 

Este documento pretende apoiar a aproximação entre as necessidades associadas à ocupação 
verde “Diretor do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade , Ambiente e Segurança 
Alimentar ”, a oferta educativa e formativa existente e as lições aprendidas das boas práticas.  

Os parceiros GREENSMATCH gostariam de expressar a s ua gratidão perante aqueles 
que gentilmente contribuíram para os resultados des te mapa.  

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação dos 
seus conteúdos que refletem os pontos de vista dos autores e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser realizada da informação aqui contida. 

Projeto n.º 2014-1-ES01-KA202-003695.  
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. O PROJETO GREENS MATCH

Mais de 20 milhões de empregos na 
Europa já se relacionam de alguma forma 
com o ambiente e, com o encorajamento 
da União Europeia (UE) para um futuro 
mais verde, esta tendência só poderá 
aumentar. A UE está empenhada em fazer 
crescer a economia,mas protegendo o 
Planeta e os seus preciosos recursos. 
Entre as prioridades estabelecidas para a 
Europa 2020(a nova estratégia económica 
da EU), realça-se a necessidade de um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Estas prioridades implicam 
construir uma economia competitiva em 
baixo carbono, eficiente em termos de 
recursos e que salvaguarda o meio 
ambiente, prevenindo a degradação, a 
perda da biodiversidade e o uso 
insustentável de recursos. 

Neste contexto, é importante salientar que 
os empregos verdes não são apenas 
empregos tecnológicos para uma elite 
altamente qualificada. É certo que a Europa 
precisa de cientistas, investigadores e 
engenheiros para desenvolver tecnologias 
de ponta que economizarão energia e 
recursos. No entanto, os colaboradores 
com formação técnica e de nível intermédio 
são igualmente fundamentais. É essencial, 
portanto, que estescolaboradorestenham 
acesso a formação que lhes permita estar 
melhor posicionados para explorar as mais 
recentes tecnologias e aplicações 
ecológicas. Contudo, de acordo com a 
Comunicação da Comissão (COM (2010) 
682 final) "Novas competências e novos 
empregos: a contribuição europeia para o 
pleno emprego", o problema não está na 

falta de formação, mas sim no ajuste entre 
as competências existentes e as 
necessidades do mercado de trabalho.  

No documento de trabalho dos serviços da 
Comissão (SWD) 2012 92 final, "Explorar o 
potencial de emprego do crescimento 
verde", salienta-se que deve ser dada 
especial atenção às pequenas e médias 
empresas (PME) e às suas necessidades. 
Muitas vezes, as PME não têm 
conhecimento de programas de formação 
oferecidos por prestadores de formação 
privados e públicos e / ou são céticos 
quanto ao impacto dessesprogramas. No 
entanto, estão muitas vezes abertos à 
formação informal entremuros (por 
exemplo, tutoria, orientação, 
aprendizagem, etc.) como forma 
preferencial de recrutamento de 
trabalhadores qualificados. 

Para atingir o objetivo de colmatar o fosso 
entre educação/formação verde e trabalho 
verde, um consórcio de 5 organizações de 
4 países (Alemanha, Espanha,Grécia e 
Portugal) ligadas à educação e formação 
(FEUZ – Fundación Cultural Privada 
Empresa-Universidad de Zaragoza; 
INOVA+ – Serviços de Consultadoria em 
Inovação Tecnológica, S.A.; e EEO Group 
– EEO Group S.A.) e ao emprego (COCI – 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza; e IHK – IHK Projekgesellschaft 
mbH), desenvolveram o projeto GREENS 
MATCH – “Correspondendo a Oferta de 
Competências Sustentáveis às 
Necessidades do Mercado de Trabalho 
Sustentável”.   

 

 

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da  economia verde através do 
fornecimento de estratégias de educação e formação alinhadas com as necessidades 
das PME,antevendo assim possíveis desajustes em ter mos das competências verdes 
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Metodologia 2. 
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2. METODOLOGIA 

Como mencionado anteriormente, o projeto 
GREENS MATCH destina-se a apoiar o 
crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias de formação e 
educação alinhadas com as necessidades 

das PME,antevendo assim possíveis 
desajustes em termos das competências 
verdes. Para atingir este objetivo, a 
metodologia do projeto foi estruturada em 8 
módulos. 

Figura1 – Módulos do GREENS MATCH.    

O presente documento é o resultado das 
atividades do projeto, nomeadamente da 

investigação documental e de campo 
realizada nos módulos 2 a 5 (sendo a 

1. GESTÃO E COORDENAÇÃO
• Gestão e coordenação transversal, incluindo 
técnica e financeira

• Reuniões de projeto para debater o progresso 
e definir próximos passos e responsabilidades

• Comunicação
• RELATÓRIOS

2. ESTADO DA ARTE
� Pesquisa e coleção de fontes de informação 
relevantes

� Revisão da literatura
� Compilação e sistematização de aspetos 
essenciais para o projeto

� RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE

3. MAPEAR AS NECESSIDADES DO 
MERCADO DE TRABALHO VERDE
• Envolvimento de PME e identificação de 15 
ocupações verdes

• Disgnóstico de necessidades do mercado de 
trabalho verde nas PME visadas

• Identificação das necessidades e das falhas 
nas ocupações selecionadas

• MAPA DAS NECESSIDADES NO MERCADO 
DE TRABALHO VERDE

4. MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 
VERDES
• Definição de linhas de orientação para o 
mapeamento das competências verdes

• Identificação de agentes de educação e 
formação cuja oferta incide sobre 
competências verdes

• Identificação de programas e currículos 
relacionados com o desenvolvimento de 
competências verdes

• MAPA DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES

5. BENCHMARKING ESTRATÉGICO
• Colecionar e reportar as melhores práticas por 
região

• Análise dos resultados num workshop
colaborativo

• Identificação de lições e prioridades para o 
futuro

• RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO

6. CORRESPONDÊNCIA ENTRE 
NECESSIDADES DO MERCADO TRABALHO 
E OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES
• Desenvolvimento de 15 roteiros nos quais se 
propõem medidas com vista à 
correspondência

• Resumo das atividades e resultados do projeto
• ROTEIROS DAS OCUPAÇÕES VERDES
• PUBLICAÇÃO FINAL

7. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA 
QUALIDADE
• Estabelecimento de um plano de riscos e 
contingências

• Desenvolvimento de ferramentas para acesso 
às atividades do projeto e respetivos resultados

• Monitorização da qualidade do projeto
• RELATÓRIOS

8. COMUNICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO
• Elaboração e implementação da estratégia de 
comunicação

• Desenvolvimento de ferramentas e 
organização de eventos para promover os 
resultados do projeto

• Ligação com os grupos-alvo, stakeholders e 
multiplicadores

• RELATÓRIOS
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Mercado de Trabalho Sustentável

"Gestão e coordenação", a “Monitorização 
e controlo da qualidade” e a “C
valorização e transferência do projeto
atividades transversais eligadas à 
organização e disseminação do projeto

Este roteiro (juntamente com os 14 
congéneres) é considerado o principal 
resultado do módulo "Correspondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes

No geral, a metodologia adotada
traduzida nas seguintes etapas:
• Identificação de medidas para o 

desenvolvimento da economia verde a 
nível nacional - estas medidas 
compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao 
- Estado da Arte); 

• Identificação das necessidades 
mercado de trabalho 
empresas selecionadas e 
ocupações verdes, seus 
necessidades –os resultadosforam 
resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE (ligado ao módulo 
3 – Mapear as Necessidades do 
Mercado de Trabalho Verde)

• Identificação e organização da oferta 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas 
oferta relevante é compilada no MAPA 
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES (ligado ao 
Mapeamento de Competências Verdes)

• Identificação de boas práticas relativas à 
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 
mercado de trabalho - estes exemplos 
bem-sucedidos são descritos no 
RELATÓRIO 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO
(relacionado com o módulo
Benchmarking Estratégico

• Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 
identificadas - 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
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a “Monitorização 
” e a “Comunicação, 

ferência do projeto" 
atividades transversais eligadas à 

do projeto). 

juntamente com os 14 
) é considerado o principal 

orrespondência 
tre necessidades do mercado trabalho e 

oferta de competências verdes". 

adotada pode ser 
traduzida nas seguintes etapas: 

Identificação de medidas para o 
desenvolvimento da economia verde a 

estas medidas foram 
das no RELATÓRIO DO 

ARTE (ligado ao módulo 2 

Identificação das necessidades do atual 
de trabalho verde em 

empresas selecionadas e seleção de 15 
ocupações verdes, seus perfis e 

os resultadosforam 
MAPA DAS 

O MERCADO DE 
(ligado ao módulo 

Mapear as Necessidades do 
erde); 

Identificação e organização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 

selecionadas –a 
elevante é compilada no MAPA 

DE COMPETÊNCIAS 
módulo 4 - 

Mapeamento de Competências Verdes); 
Identificação de boas práticas relativas à 

as competências 
ecessidades do 

estes exemplos 
sucedidos são descritos no 

DE 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO 

módulo 5 –
Benchmarking Estratégico); 
Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 

 estes 
documentosestratégicos, ROTEIROS 

DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 
módulo 6 – Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes).

Estes roteiros versam sobre as
ocupações: 

Figura2 – Ocupações selecionadas no 
GREENS MATCH.

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 
cada parceiro selecionou
ocupações dentro dos sectores

Depois da identificação das 
ocupações, cada parceiro executou um 
programa de entrevistas seguindo 3 
passos. 

Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 
previamente identificadas pelos parceirose 
foi-lhes pedido que identificassem perfis de 
ocupações adicionais e as respetivas 
necessidades 

Figura3 – Módulos do GREENS MATCH. 

• Assistente administrativo numa instalação de 
tratamento de resíduos

• Engenheiro ambiental
• Gestor de tratamento de resíduos
• Responsável pela seleção e plano de 

classificação em geral
• Responsável pela recolha de resíduos 

urbanos
• Técnico em gestão de resíduos industriais
• Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

• Condutor de pesados
• Responsável pelo tráfego

Transportes e Logística

• Engenheiro da qualidade

Fabricação de Veículos

• Empreededor pecuário
• Operador do centro de controlo da estação 

de tratamento de águas residuais
• Técnico de controlo da qualidade
• Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

local de trabalho
• Diretor do Sistema Integrado de Gestão 

da Qualidade, Ambiente e
Alimentar

Indústria Agroalimentar

DA OCUPAÇÃO VERDE 
Diretor do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança Alimentar 

 

Competências Sustentáveis às Necessidades do 
9 

DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 

Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes). 

roteiros versam sobre as seguintes 

Ocupações selecionadas no âmbito do 
REENS MATCH. 

 

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 

selecionou 3 empresas/ 3 
sectores-chave. 

Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 

e entrevistas seguindo 3 

Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 

cadas pelos parceirose 
pedido que identificassem perfis de 

ocupações adicionais e as respetivas 

Assistente administrativo numa instalação de 

Gestor de tratamento de resíduos
Responsável pela seleção e plano de 

Responsável pela recolha de resíduos 

Técnico em gestão de resíduos industriais
Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

Operador do centro de controlo da estação 
de tratamento de águas residuais
Técnico de controlo da qualidade
Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

Diretor do Sistema Integrado de Gestão 
da Qualidade, Ambiente e Segurança 
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Primeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passo 

Segundo passSegundo passSegundo passSegundo passoooo 

Terceiro passoTerceiro passoTerceiro passoTerceiro passo 

 

Existem 
ocupações verdes 
na sua empresa?

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 
funções

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  

Alguma destas funções existem 
na sua empresa?

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

ROTEIROROTEIROROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
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ocupações verdes 

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Existem ocupações na sua 
empresa que, não sendo 

verdes, exigem 
competências verdes? 

Em que ocupações existem  
perfis de competências 

verdes?

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

Quais os recursos úteis para 
colmatar as necessidades 

identificadas?

A curto prazo A médio prazo

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  

Existem na sua empres outras 
funções relacionadas com a 

economia verde? 

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

A médio prazo

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

Em que cargos? 
Qual é o seu perfil profissional 
(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

  

A empresa e a ocupação-alvo 

 
3. 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

3.1. BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa envolvida no projeto e que 
identificou a ocupação verde "Diretor do 
Sistema Integrado de Gestão da 
Qualidade, Ambiente e Segurança 
Alimentar " é portuguesa e atua no setor do 
azeite (processamento e comercialização), 
com o objetivo de criar valor, maximizar a 
satisfação de todos aqueles com quem 
interage. A organização procura crescer de 
forma sustentável, utilizando processos 
tecnologicamente, ambientalmente e 
socialmente eficientes e responsáveis, que 
lhepermitem produzir produtos seguros e 
de qualidade, alinhados com as 
expectativas dos seus clientes. 

Com mais de um século de história, a 
empresa tem vindo nos últimos anos a 
investir em melhores instalações e 
tecnologia de ponta. 

A sua estrutura atual conta com quatro 
departamentos: 1) Qualidade, Ambiente e 
Segurança Alimentar; 2) Produção 
Industrial; 3) Administrativo e 4) Comercial. 
Entre o Departamento de Produção 
Industrial ea Linha de Operadores, 
Unidades de Embalagem, Expedição e 
Suporte, existe ainda um subdepartamento 
de Controlo Laboratorial. 

A empresa tem um forte compromisso com 
a melhoria contínua ea prevenção da 
poluição, investindo numa resposta eficaz 
às exigências dos clientes, minimizando o 
impacto ambiental das suas atividades, 
produtos e serviços e garantindo que os 
produtos obtidos são seguros, através de 
uma política de conformidade em termos 
de Qualidade, Ambiente e Segurança 
Alimentar. 
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3.2. BREVE DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO VERDE 

A ocupação identificada nesta empresa é a 
de "Diretor do Sistema Integrado de 
Gestão da Qualidade, Ambiente e 
Segurança Alimentar ". Atua no 
departamento de Qualidade, Ambiente e 
Segurança Alimentar e reporta diretamente 
aos gestores. Assegura as ligações 
adequadas entre todos os departamentos 
em relação a todos os aspetos relevantes 
do Sistema Integrado de Gestão da 
Qualidade, Ambiente e 
Segurança(doravante referido como SIG) e 
assegura que o SIG é estabelecido, 
implementado, mantido e atualizado. 

A descrição do trabalho é a seguinte: 

• Assegurar que o SIG é estabelecido, 
implementado, mantido e atualizado; 

• Coordenar todas as atividades de 
planeamento dentro do SIG; 

• Organizar o trabalho e gerir a equipa de 
qualidade, ambiente e segurança 
alimentar, em colaboração com o diretor 
do departamento de produção industrial; 

• Manter atualizado o conhecimento sobre 
padrões e normas pelos quais a 
empresa está ou deseja ser certificada; 

• Monitorizar auditorias internas e 
externas dentro dos padrões e normas 
pelos quais a empresa está ou deseja 
ser certificada; 

• Assegurar o fluxo de informações 
relevantes sobre o SIG eo Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controlo 
(APPCC) entre todos os departamentos 
e a administração; 

• Disseminar a todos os colaboradores da 
empresa, os documentos relevantes 
para que atuem de acordo com os 
princípios SIG e APPCC; 

• Sensibilizar todos os funcionários para a 
importância de cumprir os 
procedimentos de SIG e APPCC; 

• Assegurar a formação adequada da 
equipa de qualidade, ambiente e 
segurança alimentar; 

• Assegurar a eficácia do sistema 
documental e dos registos SIG e 
APPCC; 

• Informar a administração da 
organização sobre a eficácia e 
adequação do SIG; 

• Desenvolver e atualizar os formulários 
necessários para o funcionamento 
doSIG e do APPCCP; 

• Estabelecer contactos com entidades 
externas que prestem apoio nas áreas 
do SIG e do APPCC, a fim de cumprir 
as obrigações legais; 

• Solicitar à direção o fornecimento de 
materiais de trabalho necessários ao 
desempenho das funções; 

• Apoiar as atividades da direção e de 
todos os departamentos; 

• Relatório para executar as atividades 
diárias da empresa; 

• Realizar o cronograma de atividades e 
responsabilidades dos diversos 
departamentos; 

• Manter atualizado o software para a 
gestão da fábrica; 

• Representar e organizar a participação 
da empresa em diferentes eventos, 
incluindo feiras e eventos técnicos; 

• Realizar um levantamento das 
necessidades de formação e elaborar o 
plano de formação, a ser aprovado pela 
direção; 

• Coordenar as atividades da empresa 
dentro da Rota dos Lagares; 

• Assistir visitas externas à empresa; 
• Assegurar a/ Colaborar na 

implementação das atividades 
identificadas nos controlos operacionais 
e entregar os registos definidos; 

• Participar na implementação dos planos 
previstos para a resolução de eventuais 
incumprimentos e oportunidades de 
melhoria. 
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3.3. NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

A empresa iniciou a transição do processo 
de certificação da versão portuguesa dos 
"Sistemas de Gestão da Qualidade" da NP 
ISO 9001: 2008 para a NP ISO 9001: 2015 
e dos "Sistemas de gestão ambiental - 
Requisitos com orientação para utilização" 
da ISO 14001: 2004 para ISO 14001: 2015. 

Os principais benefícios da implementação 
de um sistema de gestão da qualidade 
(ISO 9001: 2015) pela empresa incluem: 

• A capacidade de fornecer 
consistentemente produtos e serviços 
que atendam aos requisitosdos clientes 
bem como aos requisitos legais e 
regulamentares aplicáveis; 

• Facilitar oportunidades para aumentar a 
satisfação do cliente; 

• Abordar os riscos e as oportunidades 
associados ao seu contexto e objetivos; 

• A capacidade de demonstrar a 
conformidade com requisitos específicos 
do sistema de gestão da qualidade. 

Os principais benefícios da implementação 
do sistema de gestão ambiental (ISO 
14001: 2015) pela empresa incluem: 

• Reduçãodo consumo de matérias-
primas e energia; 

• Redução de resíduos e reutilização de 
recursos; 

• Melhoria do controlo de custos e sua 
redução; 

• Redução de quaisquer reclamações 
decorrentes de incidentes; 

• Desenvolvimento e partilha de soluções 
ambientais; 

• Redução de custos relacionada ao 
cumprimento dos requisitos legais; 

• Melhoria contínua do desempenho 
ambiental. 

Além disso, a certificação do sistema por 
ambas as normas permite à empresa: 

• Demonstrar publicamente o seu 
compromisso com a gestão ambiental; 

• Melhorar a imagem, reputação e 
aceitação no mercado real e potencial; 

• Manter as boas relações públicas; 
• Obter seguro a preços mais razoáveis; 
• Corresponder com o investimento e 

melhorar os critérios de acesso ao 
capital; 

• Melhorar o relacionamento com todas 
as partes interessadas. 
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Plano de ação 4. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

4.1. AÇÕES DE FORMAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO 1 (ALEMANHA): 

DGQ - Oficina Prática: ISO 9001: 2015  

Este curso tem uma duração de 2 dias com 
uma carga de trabalho de 8 horas. É 
projetado para participantes que já estão 
familiarizados com a ISO 9001: 2008 e que 
precisam de implementar a nova norma 
ISO em prática. O programa inclui: 

• Identificação e avaliação dos requisitos 
do cliente; 

• Definição e gestão de projetos de 
melhoria, os participantes desenvolvem 
soluções concretas para a 
implementação da ISO 9001: 2015 na 
sua empresa = aplicação de 
ferramentas de qualidade; 

• Estrutura de Alto Nível da nova norma 
ISO 9001; 

• Comunicação com as partes internas e 
externas; 

• Aspetos jurídicos da gestão da 
qualidade; 

• Relatórios e indicadores; 
• Trabalho de grupo e exercícios. 

 

Prestador da formação: 

https://shop.dgq.de/products/quality-
management-ii-methods-application-
communication 

SWOT 

Forças 

• Os participantes beneficiam de 
formadores especializados e de 
oportunidades para trocar 
experiências no grupo de estudo 

• Avaliação no final do seminário 

Fraquezas 

• Curso lecionado na empresa como 
uma formação interna, se necessário 
em inglês 

• Não há foco direto no setor da 
agroalimentar, mas na gestão da 
qualidade em geral 

Oportunidades 

• Obter conhecimentos e 
competências valiosas para o 
contínuo desenvolvimento 
estratégico da empresa 

• Necessidades de formação em e-
learning 

Ameaças 

• • A adaptação constante da norma 
NP / DIN EN ISO 14001 pela UE 
exige uma atualização constante 

• Lei pode exigir certificação regular 
para gestores de qualidade (custos) 
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CURSO DE FORMAÇÃO 2 (ESPANHA): 

Especialista em Normas de Segurança 
Alimentar: ISO 22000, IFS e BRC (online)  

Este curso, com uma duração de 6 meses, 
garante 18 ECTS e tem os seguintes 
objetivos: 

• Integrar a segurança alimentar como 
outra parte dos negócios da empresa; 

• Compreender a necessidade de uma 
abordagem baseada em processos para 
gerir a segurança alimentar numa 
organização; 

• Compreender a importância da 
monitorização na indústria alimentar; 

• Conhecimentos aprofundados sobre os 
requisitos de gestão e os fundamentos 
das normas ISO 22000: 2005, IFS e 
BRC nas respetivas versões 6 e 7, 
respetivamente; 

• Associar o sistema de trabalho APPCC 
com um sistema de gestão de 
segurança alimentar através das 
versões mais recentes dos padrões ISO 
22000, IFS e BRC; 

• Determinar os recursos e os problemas 
mais comuns encontrados nas 
auditorias IFS e BRC; 

• Estudo aprofundado do processo de 
certificação numa empresa de acordo 
com os padrões IFS e BRC, incluindo as 
novas alterações introduzidas na versão 
7 da BRC Alimentar; 

• Requisitos dos organismos de 
certificação e auditores de certificação 
de acordo com as últimas versões dos 
padrões IFS e BRC. 

SWOT 

Forças 

• Curta duração 
• Aberto para profissionais e não 

apenas para o meio académico 

Fraquezas 

• Título não oficial 
• Preço (1.300 €) 
• Idioma: Espanhol 

Oportunidades 

• Online 

Ameaças 

• Demasiado focado em Direito e leis 
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CURSO DE FORMAÇÃO 3 (GRÉCIA): 

Sistemas de Gestão da Qualidade e 
Organização da Produção na Indústria 
Alimentar (Mestrado)  

O programa de pós-graduação "Sistemas 
de Organização e Gestão da Qualidade 
para a Indústria Alimentar" é oferecido 
desde 2009, quando foi aprovado pelo 
Ministério da Educação grego. Aos seus 
graduados são concedidos um grau de 
Mestre na ciência e na tecnologia do 
alimento. 

O programa de Mestrado é composto por 
temas avançados em Ciência e Tecnologia 
de Alimentos relacionados com a 
Segurança Alimentar, Garantia de 
Qualidade e Gestão da Produção num 
ambiente industrial. Todos os cursos são 
ensinados em grego. 

Os objetivos do programa são: a) oferecer 
um ensino e formação de alto nível para 
produzir cientistas e técnicoscompetentes 
que possam ter contribuições significativas 
na indústria dos alimentos em tópicos como 
a segurança e a qualidade de alimentos, 
gestão de operações, etc.; b) desenvolver e 
promover a investigação em todos os 
domínios da ciência e tecnologia dos 
alimentos. 

A duração do programa é de 4 semestres; 
Os dois primeiros são dedicados ao 
trabalho de curso (teórico e prático) e os 
dois últimos à conclusão de um projeto de 
pesquisa que leva a uma tese de mestrado. 

Prestador da formação: 

• http://www.food.teithe.gr/en/academics/
msc-program/ 

SWOT 

Forças 

• Ser capaz de analisar o estado da 
arte atual na Gestão da Qualidade 

Fraquezas 

• Está mais orientado para a gestão 
da qualidade dos sistemas da 
indústria alimentar 

Oportunidades 

• A especialização oferecida 
• O conhecimento adicional ganho 

Ameaças 

• Ter um certificado de NQF 6 
• Preço (as propinas são de 800 Euros 

/ semestre e o programa completo 
custa 3200 Euros) 
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CURSO DE FORMAÇÃO 4 (PORTUGAL): 

Transição da ISO 14001: 2004 para a ISO 
14001: 2015 
 
Este curso de formação visa atualizar os 
atuais profissionais / auditores internos nas 
mudanças de requisitos que ocorreram 
dentro da ISO 14001 a partir da revisão de 
2015 no sentido de antecipar a 
implementação dessas atualizações no 
Sistema de Gestão Ambiental da empresa. 
O conteúdo será dado da seguinte forma (8 
horas): 

• Razões para a revisão da norma ISO 
14001; 

• Estrutura de Alto Nível - estrutura 
normalizada das normas do Sistema de 
Gestão; 

• Análise das mudanças dentro da ISO 
14001: 2015; 

• Alterações na terminologia e definições; 
• Contexto da organização; 
• Compreender as necessidades e 

expectativas das partes interessadas; 
• Determinação do âmbito do Sistema de 

Gestão Ambiental; 
• Ações para mitigar riscos e 

oportunidades - pensamento baseados 
em risco 

• Aspetos ambientais - Perspetiva do ciclo 
de vida 

• Comparação entre ISO 14001: 2004 e 
ISO 14001: 2015 

• Workshop - Elaboração de um diagrama 
que relaciona as cláusulas ISO 14001: 
2015; 

• Plano de transição sugerido pelo FAI.

SWOT 

Forças 

• Acesso a técnicos e auditores 
• Métodos variados (pessoalmente e 

e-learning) 
• Preço baixo (cerca de 100 €) 

Fraquezas 

• Curta duração 
• Pouco trabalho prático 

Oportunidades 

• O conteúdo deverá ser reforçado 
• Procura por formações em horário 

pós-laboral 

Ameaças 

• Qualidade dos formadores 
existentesno mercado 

• Lei de Acreditação mais restrita 
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4.2. LIÇÕES APRENDIDAS DAS BOAS PRÁTICAS 

No projeto GREENS MATCH, mais de 20 
exemplos de boas práticas foram 
identificados nos países parceiros. Estas 
práticas, que visam reduzir a diferença 
entre a ofertae a necessidade de 
competênciasverdes, têm várias formas de 
organização e foco de comunicação, 
conforme descrito na figura a seguir. 
 

Figura4 – Âmbito das boas práticas. 

 
 
Adicionalmente, foram identificados 
esquemas diferentes de formaçãoque vão 
além das ofertas formais (mais detalhes 
podem ser encontrados no MAPA DE 
OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES), 
como a formação presencial, combinada ou 
em e-learning, orientação e 
aconselhamento/, uso de simuladores, etc.

Particularmente no que diz respeito à 
ocupação "Diretor do Sistema Integrado 
de Gestão da Qualidade, Ambiente e 
Segurança Alimentar ", um conjunto de 
boas práticas foram consideradas como de 
especial relevância. Estas incluem 
exemplos do sector da indústria 
agroalimentar, mas também práticas de 
interesse geral a partir das quais as lições 
podem ser aprendidas e transferidas para o 
presente caso 
 
AGRITRAINING , uma iniciativa que 
contribuí para ultrapassar lacunas nas 
competências existentes na agroindústria e 
procura adequar à oferta de formação às 
necessidades do mercado, mostrando a 
importância da atualização das 
competências dos profissionais e da 
existência de uma oferta ajustada em 
termos de conteúdos, esquemas de 
formação e abordagens pedagógicas. 
 

EXPORTAÇÃO ESTRATÉGICA , um 
projeto que apoia as empresas locais que 
atuam no setor agroalimentar para 
exportarem para mercados selecionados, 
alertando para a importância da adotação 
de estratégias que garantam a 
competitividade do negócio em cenários 
internacionais. Embora focadas sobretudo 
em branding, as estratégias em questão 
podem ser facilmente traduzidas em 
padrões internacionais para sistemas de 
gestão. 
 

A COURSERA, uma plataforma de 
educação que colabora com universidades 
e organizações reconhecidas em todo o 
mundo para oferecer cursos gratuitos 
onlineque permitem caminhos de 
aprendizagem flexíveis, (na sua maioria) 
sem custos para os participantes. 
 
Em seguida detalham-se estas boas 
práticas. 

Cursos de formação personalizados

Projectos financiados, que visam suprimir os 
desajustes entre as competências verdes, 
fornecendo um curso de formação específico

Representação e consulta em feiras (de emprego), 
reuniões, eventos

Plataformas de informação e comunicação on-line 
para questões verdes (base de dados)

Prestadores de formação especial - online e offline

Reeducação, actualização de competências, novas 
legislações

Mentoria, trabalho colaborativo, trabalho voluntário, 
aprendizagem informal

Apoio a jovens empreendedores / auto-emprego

Rede, comunidade / fórum
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AGRITRAINING – FORMAÇÃO APLICADA AO SECTOR AGROINDU STRIAL 

A iniciativa AgriTraining (http://agritraining.pt/), promovida por dois clusters agroalimentares 
portugueses, inclui uma extensa análise das necessidades de formação no sector 
agroindustrial com base na qual foi desenvolvido um curso de especialização tecnológica 
dedicado ao Controlo da Produção Agroindustrial. Os resultados da análise realizada no 
âmbito desta iniciativa mostraram que a oferta de formação não está a responder 
plenamente à procura do sector e que é urgente investir na qualificação dos profissionais e 
no aperfeiçoamento das suas competências para melhorar o nível de inovação e garantir a 
competitividade a nível internacional. Além disso, para responder às necessidades do sector 
é importante uma oferta de formação não só adaptada às necessidades em termos de 
currículos abrangidos (mais em linha com as exigências do mercado), mas também dos 
esquemas de formação, que devem ser mais atrativos para o sector (aprendizagem 
combinada e aprendizagem baseada no trabalho) e envolver abordagens pedagógicas com 
maior enfoque colaborativo. 

 

CONCEITO DE EXPORTAÇÃO ESTRATÉGICA 

O projeto Exportação Estratégica (http://www.fooditerranean.com/) foca-se no 
desenvolvimento de negócios internacionais, exportação e branding, destinando-se à 
indústria alimentar. Promovido pela Fooditerranean, o projeto apoia os produtores gregos 
(PME agroindustriais) na promoção e no branding dos seus produtos alimentares. As 
atividades incluem: um estudo e análise interna aprofundada da empresa, dos produtos e do 
ambiente comercial; a criação de uma identidade de marca para os produtos e a conceção 
de uma estratégia de exportação adequada; a implementação de um plano de ação (nova 
abordagem de mercado) dirigido a 4 a 5 países eo desenvolvimento do mercado 
(estabelecimento do produto).  

 

COURSERA  

Coursera (https://www.coursera.org/) é uma plataforma de educação que colabora com as 
principais universidades e organizações do mundo inteiro (como a Universidade de Yale, a 
Universidade Johns Hopkins, a Universidade de Edimburgo, a Universidade de Pequim), 
para oferecer cursos em dezenas de tópicos. Esta plataforma privada oferece aulas online a 
partir de mais de 140 universidades e organizações educacionais. Os cursos são repetidos 
numa base regular e são gratuitos (no caso de não envolverem emissão de certificado). 
Através desta plataforma, os participantes podem aprender ao seu próprio ritmo, usando 
diferentes métodos de aprendizagem, tais como palestras de vídeo curtas, questionários 
interativos, avaliações por pares, etc. 
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5. REFERÊNCIAS 

• Relatório do Estado da Arte 
• Mapa das Necessidades do Mercado de Trabalho Verde 
• Mapa da Oferta de Competências Verdes  
• Relatório de Benchmarking Estratégico 

http://greensmatch.eu/ 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este mapa foi desenvolvido no âmbito das atividades do projeto GREENS MATCH – 
“Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável”.  

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias e planos de formação alinhados com as necessidades das PME e 
com possíveis desajustes que as mesmas apresentem em termos das competências das suas 
ocupações verdes. O público-alvo do projeto são primeiramente as PME, mas também os 
atores que intervêm na educação, formação profissional e fomento do emprego, bem como 
decisores políticos e outros stakeholders interessados nas temáticas e resultados do projeto. 

Este documento, correspondente à ocupação verde “Técnico de Controlo da Qualidade ”, é 
parte integrante de uma coleção de roteiros de 15 ocupações verdes de 15 empresas 
diferentes que atuam em 4 setores (reciclagem e gestão de resíduos; transportes e logística; 
fabricação de veículos e; industria agroalimentar) e em 4 países diferentes (Alemanha, Grécia, 
Espanha e Portugal). 

O documento é estruturado em 4 capítulos principais: 

• ENQUADRAMENTO:  O primeiro capítulo apresenta brevemente o projeto e o consórcio; 

• METODOLOGIA:  O segundo capítulo foca-se na abordagem metodológica que levou ao 
desenvolvimento dos roteiros, e em particular, salientando-se o contato direto com as 
empresas e a análise extensiva das respetivas necessidades ligadas às suasocupações 
verdes; 

• A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-FOCO:  O terceiro capítulo é dedicado à descrição da 
ocupação verde e à identificação de pontos de melhoria, em resultado da análise às 
necessidades; 

• PLANO DE AÇÃO:  O quarto capítulo detalha o plano de ação desenhado para colmatar as 
necessidades identificadas, incluindo sugestões de curso de educação e formação 
considerados relevantes, bem como lições aprendidas das boas práticas; 

• REFERÊNCIAS:  O capítulo final lista os principais documentos consultados.  

Este documento pretende apoiar a aproximação entre as necessidades associadas à ocupação 
verde “Técnico de Controlo da Qualidade ”, a oferta educativa e formativa existente e as 
lições aprendidas das boas práticas.  

 

Os parceiros GREENSMATCH gostariam de expressar a s ua gratidão perante aqueles 
que gentilmente contribuíram para os resultados des te mapa.  

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação dos 
seus conteúdos que refletem os pontos de vista dos autores e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser realizada da informação aqui contida. 

Projeto n.º 2014-1-ES01-KA202-003695 
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. O PROJETO GREENS MATCH

Mais de 20 milhões de empregos na 
Europa já se relacionam de alguma forma 
com o ambiente e, com o encorajamento 
da União Europeia (UE) para um futuro 
mais verde, esta tendência só poderá 
aumentar. A UE está empenhada em fazer 
crescer a economia,mas protegendo o 
Planeta e os seus preciosos recursos. 
Entre as prioridades estabelecidas para a 
Europa 2020(a nova estratégia económica 
da EU), realça-se a necessidade de um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Estas prioridades implicam 
construir uma economia competitiva em 
baixo carbono, eficiente em termos de 
recursos e que salvaguarda o meio 
ambiente, prevenindo a degradação, a 
perda da biodiversidade e o uso 
insustentável de recursos. 

Neste contexto, é importante salientar que 
os empregos verdes não são apenas 
empregos tecnológicos para uma elite 
altamente qualificada. É certo que a Europa 
precisa de cientistas, investigadores e 
engenheiros para desenvolver tecnologias 
de ponta que economizarão energia e 
recursos. No entanto, os colaboradores 
com formação técnica e de nível intermédio 
são igualmente fundamentais. É essencial, 
portanto, que estescolaboradorestenham 
acesso a formação que lhes permita estar 
melhor posicionados para explorar as mais 
recentes tecnologias e aplicações 
ecológicas. Contudo, de acordo com a 
Comunicação da Comissão (COM (2010) 
682 final) "Novas competências e novos 
empregos: a contribuição europeia para o 
pleno emprego", o problema não está na 

falta de formação, mas sim no ajuste entre 
as competências existentes e as 
necessidades do mercado de trabalho.  

No documento de trabalho dos serviços da 
Comissão (SWD) 2012 92 final, "Explorar o 
potencial de emprego do crescimento 
verde", salienta-se que deve ser dada 
especial atenção às pequenas e médias 
empresas (PME) e às suas necessidades. 
Muitas vezes, as PME não têm 
conhecimento de programas de formação 
oferecidos por prestadores de formação 
privados e públicos e / ou são céticos 
quanto ao impacto dessesprogramas. No 
entanto, estão muitas vezes abertos à 
formação informal entremuros (por 
exemplo, tutoria, orientação, 
aprendizagem, etc.) como forma 
preferencial de recrutamento de 
trabalhadores qualificados. 

Para atingir o objetivo de colmatar o fosso 
entre educação/formação verde e trabalho 
verde, um consórcio de 5 organizações de 
4 países (Alemanha, Espanha,Grécia e 
Portugal) ligadas à educação e formação 
(FEUZ – Fundación Cultural Privada 
Empresa-Universidad de Zaragoza; 
INOVA+ – Serviços de Consultadoria em 
Inovação Tecnológica, S.A.; e EEO Group 
– EEO Group S.A.) e ao emprego (COCI – 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza; e IHK – IHK Projekgesellschaft 
mbH), desenvolveram o projeto GREENS 
MATCH – “Correspondendo a Oferta de 
Competências Sustentáveis às 
Necessidades do Mercado de Trabalho 
Sustentável”.   

 

 

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da  economia verde através do 
fornecimento de estratégias de educação e formação alinhadas com as necessidades 
das PME,antevendo assim possíveis desajustes em ter mos das competências verdes. 
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Metodologia 2. 
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2. METODOLOGIA 

Como mencionado anteriormente, o projeto 
GREENS MATCH destina-se a apoiar o 
crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias de formação e 
educação alinhadas com as necessidades 

das PME,antevendo assim possíveis 
desajustes em termos das competências 
verdes. Para atingir este objetivo, a 
metodologia do projeto foi estruturada em 8 
módulos. 

Figura1 – Módulos do GREENS MATCH.    

1. GESTÃO E COORDENAÇÃO
• Gestão e coordenação transversal, incluindo 
técnica e financeira

• Reuniões de projeto para debater o progresso 
e definir próximos passos e responsabilidades

• Comunicação
• RELATÓRIOS

2. ESTADO DA ARTE
� Pesquisa e coleção de fontes de informação 
relevantes

� Revisão da literatura
� Compilação e sistematização de aspetos 
essenciais para o projeto

� RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE

3. MAPEAR AS NECESSIDADES DO 
MERCADO DE TRABALHO VERDE
• Envolvimento de PME e identificação de 15 
ocupações verdes

• Disgnóstico de necessidades do mercado de 
trabalho verde nas PME visadas

• Identificação das necessidades e das falhas 
nas ocupações selecionadas

• MAPA DAS NECESSIDADES NO MERCADO 
DE TRABALHO VERDE

4. MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 
VERDES
• Definição de linhas de orientação para o 
mapeamento das competências verdes

• Identificação de agentes de educação e 
formação cuja oferta incide sobre 
competências verdes

• Identificação de programas e currículos 
relacionados com o desenvolvimento de 
competências verdes

• MAPA DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES

5. BENCHMARKING ESTRATÉGICO
• Colecionar e reportar as melhores práticas por 
região

• Análise dos resultados num workshop
colaborativo

• Identificação de lições e prioridades para o 
futuro

• RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO

6. CORRESPONDÊNCIA ENTRE 
NECESSIDADES DO MERCADO TRABALHO 
E OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES
• Desenvolvimento de 15 roteiros nos quais se 
propõem medidas com vista à 
correspondência

• Resumo das atividades e resultados do projeto
• ROTEIROS DAS OCUPAÇÕES VERDES
• PUBLICAÇÃO FINAL

7. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA 
QUALIDADE
• Estabelecimento de um plano de riscos e 
contingências

• Desenvolvimento de ferramentas para acesso 
às atividades do projeto e respetivos resultados

• Monitorização da qualidade do projeto
• RELATÓRIOS

8. COMUNICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO
• Elaboração e implementação da estratégia de 
comunicação

• Desenvolvimento de ferramentas e 
organização de eventos para promover os 
resultados do projeto

• Ligação com os grupos-alvo, stakeholders e 
multiplicadores

• RELATÓRIOS
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O presente documento é o resultado das 
atividades do projeto, nomeadamente 
investigação documental e de campo 
realizada nos módulos 2 a 5 (
"Gestão e coordenação", a “Monitorização 
e controlo da qualidade” e a “C
valorização e transferência do projeto
atividades transversais eligadas à 
organização e disseminação do projeto

Este roteiro (juntamente com os 14 
congéneres) é considerado o principal 
resultado do módulo "Correspondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes

No geral, a metodologia adotada
traduzida nas seguintes etapas:

• Identificação de medidas para o 
desenvolvimento da economia verde a 
nível nacional - estas medidas 
compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao 
- Estado da Arte); 

• Identificação das necessidades 
mercado de trabalho 
empresas selecionadas e 
ocupações verdes, seus 
necessidades –os resultadosforam 
resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE (ligado ao módulo 
3 – Mapear as Necessidades do 
Mercado de Trabalho Verde)

• Identificação e organização da oferta 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas 
oferta relevante é compila
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES (ligado ao 
Mapeamento de Competências Verdes)

• Identificação de boas práticas relativas à 
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 
mercado de trabalho - estes exemplos 
bem-sucedidos são descritos no 
RELATÓRIO 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO
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Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

O presente documento é o resultado das 
omeadamente da 

investigação documental e de campo 
2 a 5 (sendo a 
a “Monitorização 

” e a “Comunicação, 
ferência do projeto" 

atividades transversais eligadas à 
do projeto). 

juntamente com os 14 
) é considerado o principal 

orrespondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 

competências verdes". 

adotada pode ser 
traduzida nas seguintes etapas: 

Identificação de medidas para o 
desenvolvimento da economia verde a 

estas medidas foram 
compiladas no RELATÓRIO DO 

ARTE (ligado ao módulo 2 

Identificação das necessidades do atual 
de trabalho verde em 

empresas selecionadas e seleção de 15 
ocupações verdes, seus perfis e 

os resultadosforam 
MAPA DAS 

O MERCADO DE 
(ligado ao módulo 

Mapear as Necessidades do 
erde); 

Identificação e organização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 

selecionadas –a 
elevante é compilada no MAPA 

DE COMPETÊNCIAS 
módulo 4 - 

Mapeamento de Competências Verdes); 

Identificação de boas práticas relativas à 
as competências 

existentes e as necessidades do 
estes exemplos 

didos são descritos no 
DE 

BENCHMARKINGESTRATÉGICO 

(relacionado com o 
Benchmarking Estratégico

• Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 
identificadas 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, 
principal saída do projeto (vinculado ao 
módulo 6 – Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes).

Estes roteiros versam sobre as
ocupações: 

Figura2 – Ocupações selecionadas no 
GREENS MATCH.

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 
cada parceiro selecionou
ocupações dentro dos sectores
Depois da identificação das 
ocupações, cada parceiro executou um 
programa de entrevistas seguindo 3 
passos. 

Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 

• Assistente administrativo numa instalação de 
tratamento de resíduos

• Engenheiro ambiental
• Gestor de tratamento de resíduos
• Responsável pela seleção e plano de 

classificação em geral
• Responsável pela recolha de resíduos 

urbanos
• Técnico em gestão de resíduos industriais
• Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

• Condutor de pesados
• Responsável pelo tráfego

Transportes e Logística

• Engenheiro da qualidade

Fabricação de Veículos

• Empreededor pecuário
• Operador do centro de controlo da estação 

de tratamento de águas residuais
• Técnico de controlo da qualidade
• Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

local de trabalho
• Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 

Qualidade, Ambiente e Segurança Alimentar

Indústria Agroalimentar
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(relacionado com o módulo 5 –
Benchmarking Estratégico); 

Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 

- estes 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 

Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes). 

roteiros versam sobre as seguintes 

Ocupações selecionadas no âmbito do 
REENS MATCH. 

 
Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 

selecionou 3 empresas/ 3 
ocupações dentro dos sectores-chave. 
Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 

e entrevistas seguindo 3 

Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 

Assistente administrativo numa instalação de 

Gestor de tratamento de resíduos
Responsável pela seleção e plano de 

Responsável pela recolha de resíduos 

Técnico em gestão de resíduos industriais
Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

Operador do centro de controlo da estação 
de tratamento de águas residuais
Técnico de controlo da qualidade
Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 
Segurança Alimentar
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previamente identificadas pelos parceirose 
foi-lhes pedido que identificassem perfis de 

Primeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passo 

Segundo passSegundo passSegundo passSegundo passoooo 

Terceiro passoTerceiro passoTerceiro passoTerceiro passo 

 

Existem 
ocupações verdes 
na sua empresa?

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 
funções

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  

Alguma destas funções existem 
na sua empresa?

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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cadas pelos parceirose 
lhes pedido que identificassem perfis de 

ocupações adicionais e as respetivas 
necessidades 

Figura3 – Módulos do GREENS MATCH. 

 

ocupações verdes 

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Existem ocupações na sua 
empresa que, não sendo 

verdes, exigem 
competências verdes? 

Em que ocupações existem  
perfis de competências 

verdes?

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

Quais os recursos úteis para 
colmatar as necessidades 

identificadas?

A curto prazo A médio prazo

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  

Existem na sua empres outras 
funções relacionadas com a 

economia verde? 

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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is e as respetivas 

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

A médio prazo

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

Em que cargos? 
Qual é o seu perfil profissional 
(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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Alguma destas funções existe na 
sua empresa?

• Em que cargos? 
• Que perfil profissional as 

desenvolve (grau de 
escolaridade, experiência, 
competências)? 

A empresa e a ocupaç
 

3. 
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A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

  

Existem outras funções anexas à 
economia verde desenvolvida na 

sua empresa? 

• Em que cargos? 
• Que perfil profissional as 

desenvolve (grau de 
escolaridade, experiência, 
competências)? 

Considera necessário ter à 
disposição da sua empresa 

outros perfis da economia verde?

• Em que cargos? 
• Que perfil profissional as 

desenvolve (grau de 
escolaridade, experiência, 
competências)? 

A empresa e a ocupaç
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Considera necessário ter à 
disposição da sua empresa 

outros perfis da economia verde?

Em que cargos? 
Que perfil profissional as 
desenvolve (grau de 
escolaridade, experiência, 
competências)? 

A empresa e a ocupação-alvo 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

3.1. BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa envolvida no projeto e que 
identificou a ocupação verde "Técnico de 
Controlo da Qualidade " está no mercado 
no mercado do processamento e 
comercialização de alimentos congelados 
desde 1977. Em 2001, foi a primeira 
empresa do sector de produtos da pesca 
congelada em Portugal a ser certificada em 
normas DS3027E e ISO 9001. Em 2009, a 
empresa atingiuos 50 milhões de euros em 
volume de negócios anual e em 2014 
lançou uma nova marca para crianças. 

A empresa possui uma gestão direta e 
estreita para a qualidade, refletida na sua 
"Missão Alimentar" e "Missão de 
Qualidade". A primeira foca-se e promove o 
valor da marca e a importância dos 
alimentos saudáveis. Estes princípios são 
refletidos também nas atividades de 
inovação e produção da empresa em geral. 
A "Missão de Qualidade" prende-se com 
uma gestão certificada que é impulsionada 
pela satisfação do cliente. 

Abrange também uma melhoria contínua 
dos processos, com o objetivo de aumentar 
a capacidade ea qualidade da oferta. O 
produto final segue uma política rigorosade 
controlo,desde a matéria-prima até os 
serviços pós-venda.A empresa preocupa-
se com os seus funcionários e comunidade, 
participando em vários programas, como 
no fornecimento gratuito de alimentos a 
várias instituições, no acolhimento e apoio 
a estudantes de ensino secundário que 
desejem estagiar na empresa. A maioria 
dos funcionários faz parte da equipa há 
mais de dez anos, o que é indicativo da 
verdadeira dedicação e compromisso com 
a satisfação dos seus interesses. 

Além disso, as preocupações ambientais 
também estão presentes nas políticas 
internas da empresa que promovem o uso 
eficiente dos recursos, bem como o espírito 
verde partilhado e promovido pelos 
funcionários.  
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3.2. BREVE DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO VERDE 

A ocupação identificada nesta empresa é a 
de "Técnico de Controlo da Qualidade ". 
Esta pessoa reportaao Gestor de 
Qualidade e do Produto e é membro da 
equipa de Segurança Alimentar, Gestão de 
Crises e Defesa Alimentar.É também 
responsável por assegurar a rotulagem e 
outros processos de acordo com a 
legislação, os regulamentosda análise dos 
produtos e assegurar a gestão de questões 
relacionadas com o ambiente. 

A descrição do trabalho é a seguinte: 

• Verificar as etiquetas, de acordo com a 
legislação em vigor; 

• Verificar o processo de determinar e 
descontar a percentagem da cobertura 
líquida a ser aplicada aos produtos; 

• Verificar as temperaturas de 
acondicionamento e armazenamento 
dos produtos congelados, em câmaras, 
túneis de congelação e veículos de 
transporte; 

• Verificar as especificações técnicas dos 
produtos produzidos na sala de 
produção; 

• Monitorizar os registos de produção; 
• Executar as medidas de controlo do 

Sistema de Análise de Perigos e Ponto 
Crítico de Controlo (APPCC); 

• Colaborar no desenvolvimento de novas 
embalagens para alimentos congelados; 

• Monitorizar e controlar o registo das 
análises físico-sensoriais dos produtos 
processados na produção; 

• Cumprir com a análise programada 
interna e externa; 

• Analisar e verificar os resultados das 
análises químicas e microbiológicas 
realizadas internamente e externamente 
(pelos laboratórios contratados); 

• Colaborar na gestão de pedidos e 
stocks de todos os consumíveis do 
departamento de controlo de qualidade; 

• Verificar a conformidade das 
embalagens; 

• Monitorizar e aplicar a legislação 
aplicável ao setor; 

• Assegurar a gestão de questões 
relacionadas com o ambiente (Ponto 
Verde e SIRAPA / Sistema Integrado de 
Registo da Agência Portuguesa do 
Ambiente); 

• Criar e gerir os códigos de barras; 
• Colaborar na manutenção do Sistema 

de Gestão, de acordo com a NP ISO 
22000: 2005, NP ISO 9001: 2008 e 
International Feature Standards - Food. 

• Realizar auditorias internas; 
• Preparar as folhas de dados do produto 

para o sistema de gestão; 
• Desenvolver rótulos ou qualquer outro 

tipo de rotulagem do produto e garantir 
uma rotulagem adequada dos produtos 
produzidos; 

• Enviar as informações solicitadas pelos 
clientes (Certificados, análises, 
respostas a inconformidades, etc.); 

• Gerir queixas, analisar e garantir 
respostas oportunas e ajustadas; 

• Verificar a conformidade do processo e 
do produto; 

• Avaliar a necessidade de ações 
corretivas e preventivas, garantindo a 
sua posterior implementação e 
monitorização da sua efetividade; 

• Alterar / corrigir o plano APPCC a fim de 
conseguir uma vigilância eficaz e 
realizar procedimentos de verificação e 
validação para assegurar um controlo 
efetivo; 

• Desenvolver a folha de trabalho / 
manutenção para os casos de não 
conformidade relacionados com os 
navios e equipamentos. 
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3.3. NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

A empresa iniciou a transição do processo 
de certificação da versão portuguesa dos 
"Sistemas de Gestão da Qualidade" da NP 
ISO 9001: 2008 para a NP ISO 9001: 2015. 

Os requisitos desta norma internacional 
permitem a implementação do Sistema de 
Gestão da Qualidade, não só em relação 
às obrigações legais, mas também a outras 
subscritas pela empresa. 

Este sistema visa capacitar a empresa para 
atender as necessidades e expectativas 
dos clientes e melhorar o desempenho 
geral da organização. Esta norma de 
certificação visa contribuir para a 
sustentabilidade econômica da empresa, o 
que permite à organização canalizar os 
seus recursos para outras iniciativas 
sustentáveis. 

A gestão da qualidade baseia-se em 7 
princípios: 

• Foco no Cliente 
• Liderança 

• Comprometimento das Pessoas 
• Abordagem por Processos 
• Melhoria 
• Tomada de Decisões Baseada em 

Evidências 
• Gestão de Relacionamentos 

Os principais benefícios da implementação 
de um sistema de gestão da qualidade pela 
empresa incluem: 

• A capacidade de fornecer 
consistentemente produtos e serviços 
que atendam aos requisitos dos clientes 
bem como legais e regulamentares 
aplicáveis; 

• Facilitar oportunidades para aumentar a 
satisfação do cliente; 

• Colmatar os riscos e oportunidades 
associados ao seu contexto e objetivos. 

• A capacidade de demonstrar a 
conformidade com os requisitos 
especificados do sistema de gestão da 
qualidade.
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Plano de ação 4. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

4.1. AÇÕES DE FORMAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO 1 (ALEMANHA): 

Ciência Alimentar (Mestrado em 
Ciências)  

O programa de Mestrado em Ciência 
Alimentar centra-se principalmente no 
estudo da cadeia de produção e as suas 
interações complexas no contexto da 
cadeia de valor. 

Através de uma variedade de abordagens 
interdisciplinares e perspetivas, osalunos 
estudam produtos alimentares bem como 
produtos consumíveis. Isto leva a uma 
vasta experiência na natureza e na 
produção de produtos alimentares não 
apenas do ponto de vista técnico, mas 
também em termos de garantia de 
qualidade, nutrição, desenvolvimento geral 
de produtos e muito mais. Este curso 
altamente interdisciplinar incorpora uma 
gama de disciplinas de àreas adjacentes, 
tais como biologia, química, horticultura e 
engenharia, entrelaçada com questões de 
pesquisa científica retiradas da I&D, 
garantia de qualidade e ciências 
nutricionais. 

A abordagem de pesquisa aplicada deste 
programa é evidente desde o início, com 
dois projetos de pesquisa aplicada ao longo 
dos dois primeiros semestres. A grande 
parte do terceiro e último semestre é 
ocupada pela tese de mestrado, que 
geralmente envolve uma exploração 
científica mais abrangente do trabalho de 
pesquisa aplicada. No final dos seus 
estudos, os graduados podem ser 
empregados nos setores da produção de 
plantas, gestão da qualidade, institutos de 
segurança de produtos, monitorização e 
teste de alimentos, etc. 

Prestador da formação:  

http://www.hochschule-rhein-
waal.de/en/faculties/life-sciences/degree-

programmes/food-science-msc



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Técnico de Controlo da Qualidade 

 
    

 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável 

17 

SWOT 

Forças 

• Abordagem com investigação 
aplicada - preparação para trabalhos 
práticos 

• Foco em toda a cadeia de valor da 
produção de alimentos - os 
graduados podem aplicar medidas 
de controlo de qualidade para 
diferentes etapas da produção 

Fraquezas 

• Curta duração do programa de 
estudos (para se tornar num 
especialista) 

Oportunidades 

• Abordagem interdisciplinar, uma vez 
que inclui instruções sobre 
Segurança Alimentar e Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de 
Controlo - ACCPP, bem como 
normas nacionais e internacionais 
ISO 

Ameaças 

• Abordagem científica  
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CURSO DE FORMAÇÃO 2 (ESPANHA): 

Licenciatura em Tecnologia e Inovação 
Alimentar  

Com uma duração de 4 anos, este curso de 
formação tem os seguintes objetivos: 

• Estabelecer procedimentos e manuais 
de controlo de qualidade; implementar e 
gerir sistemas de qualidade;  

• Conceber e implementar novos 
processos e produtos para satisfazer as 
necessidades do mercado nos 
diferentes aspetos envolvidos; avaliar a 
aceitabilidade destes produtos no 
mercado; os seus custos de produção; 
avaliar os riscos ambientais dos novos 
processos produtivos; 

• Avaliar os riscos higiénicos, de saúde e 
toxicológicos; identificar possíveis 
causas de deterioração dos alimentos e 
estabelecer mecanismos de rastreio; 

• Identificar os problemas associados aos 
diferentes alimentos e o seu 
processamento; gerir o processamento 
de um ponto de vista ambiental; 
estabelecer ferramentas de controlo de 
processos; 

• Gerir serviços de catering; propor 
programas adequados a diferentes 
grupos; garantir a qualidade dos 
alimentos ea gestão da segurança; 
formação adequada do pessoal; 

• Participar em atividades de promoção 
da saúde individual e coletiva, contribuir 
para a educação nutricional pública;  

• Fornecer aconselhamento publicitário e 
de marketing; aprender os aspetos 
técnicos mais recentes para cada 
produto relacionado; 

• Interpretar relatórios governamentais e 
arquivos relacionados com produtos 
para responder a questões que surjam; 
conhecer a legislação em vigor. 

Prestador da formação: 

• http://www.uemc.es/grados/tecnologia-
e-innovacion-alimentaria 

 

SWOT 

Forças 

• Título oficial 
• Um pequeno grupo de alunos (50 

pessoas por ano) 

Fraquezas 

• Não há informações sobre o preço 
por ano 

• Curso em espanhol 

Oportunidades 

• Dois períodos obrigatórios de 
formação numa empresa 

Ameaças 

• Período muito longo para obter o 
grau 
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CURSO DE FORMAÇÃO 3 (GRÉCIA): 

Sistemas de Gestão da Qualidade e 
Segurança Alimentar  
O Departamento de Ciência Alimentar e 
Nutrição Humana oferece aos estudantes o 
enquadramento científico necessário para 
que lidem com questões científicas e 
tecnológicas na área alimentar. Este 
Departamento, que gere o Laboratório para 
o Controlo da Segurança e Qualidade 
Alimentar, visa: 1) educar cientistas e 
garantir que têm um sólido conhecimento 
em ciência, tecnologia e economia; 2) 
contribuir para o desenvolvimento de 
ciência e tecnologia alimentar através da 
investigação científica e da formação de 
investigadores; 3) partilhar conhecimento 
científico com as indústrias alimentares, 
através de projetos colaborativos entre a 
universidade e as empresas. 
O Laboratório para o Controlo da 
Segurança e Qualidade Alimentar 
disponibiliza instalações e proporciona 
atividades educativas e de investigação 
relevantes no seu âmbito de atuação. 
Adicionalmente, este Laboratório dispõe de 
serviços de consultadoria para a indústria e 
para os participantes do programa de pós-
graduação do Departamento. No 
Laboratório decorrem atividades no âmbito 
do Mestrado Integrado em Sistemas de 
Gestão da Qualidade e Segurança 
Alimentar, bem como outros cursos: 
Segurança alimentar em instalações 
industriais, Tecnologia alimentar (vertente 
animais); Tecnologia de produtos 
alimentares com origem animal; Controlo 
da qualidade alimentar; Sistemas de 
controlo da qualidade e segurança 
alimentar; Legislação no setor alimentar.  
 
Prestador da formação:  

• http://fst.aua.gr/en 

SWOT 

Forças 

• Participação obrigatória 

Fraquezas 

• Cursos de larga escala 
• Necessário ser estudante do 

Departamento de Ciências 
Alimentares  

Oportunidades 

• Participação em workshops com 
temáticas relacionadas 

Ameaças 

• Poucas oportunidades de exercer a 
atividade na prática 
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CURSO DE FORMAÇÃO 4 (PORTUGAL): 

Técnico em Controlo de Qualidade 
Alimentar  

O Técnico de Controlo de Qualidade 
Alimentar é o profissional que, de acordo 
com as normas de segurança, higiene e 
saúde no trabalho, pode realizar análises 
ou testes físico-químicos e microbiológicos, 
referentes às técnicas e métodos analíticos 
e estatísticos para um controlo de 
qualidade total de alimentos frescos ou 
conservados, garantindo a confiabilidade 
dos resultados. 

Este curso é equivalente ao nível 3 do 
ISCED (revisão de 2011) e dura por 3 anos 
escolares após a conclusão de 3100 horas 
de formação. O programa é apresentado 
abaixo: 

• Língua Portuguesa; 
• Língua Inglesa; 
• Área de Integração; 
• TIC; 
• Educação Física (EF); 
• Matemática; 
• Biologia; 
• Química; 
• Microbiologia; 
• Processamento Geral de Alimentos; 
• Controlo da qualidade dos alimentos; 
• Formação em contexto de trabalho. 

Também é contemplada a apresentação de 
um projeto, denominado Prova de Aptidão 
Profissional (PAP), no qual os alunos 
demonstrarão as suas capacidades e 
conhecimentos desenvolvidos ao longo 
daformação.

SWOT 

Forças 

• Atividades teóricas e práticas 
• Certificado 
• Sem custos 

Fraquezas 

• Requisitos relacionados com o nível 
de educação anterior adquirido e a 
idade 

• Lecionado durante o dia 
• Duração de 3 anos 

Oportunidades 

• Curso intensivo pós-laboral 
• Aulas online 
• Parcerias com escolas internacionais 

Ameaças 

• Mudanças no mercado agroalimentar 
• Lei de acreditação mais rigorosa  
• Técnicos estrangeiros 
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4.2. LIÇÕES APRENDIDAS DAS BOAS PRÁTICAS 

No projeto GREENS MATCH, mais de 20 
exemplos de boas práticas foram 
identificados nos países parceiros. Estas 
práticas, que visam reduzir a diferença 
entre a ofertae a necessidade de 
competênciasverdes, têm várias formas de 
organização e foco de comunicação, 
conforme descrito na figura a seguir. 
 

Figura4 – Âmbito das boas práticas. 

 
 
Adicionalmente, foram identificados 
esquemas diferentes de formaçãoque vão 
além das ofertas formais (mais detalhes 
podem ser encontrados no MAPA DE 
OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES), 
como a formação presencial, combinada ou 
em e-learning, orientação e 
aconselhamento/, uso de simuladores, etc.

Particularmente no que diz respeito à 
ocupação "Técnico de Controlo da 
Qualidade ", um conjunto de boas práticas 
foram consideradas como de especial 
relevância. Estas incluem exemplos do 
sector da indústria agroalimentar, mas 
também práticas de interesse geral a partir 
das quais as lições podem ser aprendidas 
e transferidas para o presente caso.  
 
AGRITRAINING , uma iniciativa que 
contribuí para ultrapassar lacunas nas 
competências existentes na agroindústria e 
procura adequar à oferta de formação às 
necessidades do mercado, mostrando a 
importância da atualização das 
competências dos profissionais e da 
existência de uma oferta ajustada em 
termos de conteúdos, esquemas de 
formação e abordagens pedagógicas. 
 

EXPORTAÇÃO ESTRATÉGICA , um 
projeto que apoia as empresas locais que 
atuam no setor agroalimentar para 
exportarem para mercados selecionados, 
alertando para a importância da adotação 
de estratégias que garantam a 
competitividade do negócio em cenários 
internacionais. Embora focadas sobretudo 
em branding, as estratégias em questão 
podem ser facilmente traduzidas em 
padrões internacionais para sistemas de 
gestão. 
 

A COURSERA, uma plataforma de 
educação que colabora com universidades 
e organizações reconhecidas em todo o 
mundo para oferecer cursos gratuitos 
onlineque permitem caminhos de 
aprendizagem flexíveis, (na sua maioria) 
sem custos para os participantes. 
 
Em seguida detalham-se estas boas 
práticas. 
  

Cursos de formação personalizados

Projectos financiados, que visam suprimir os 
desajustes entre as competências verdes, 
fornecendo um curso de formação específico

Representação e consulta em feiras (de emprego), 
reuniões, eventos

Plataformas de informação e comunicação on-line 
para questões verdes (base de dados)

Prestadores de formação especial - online e offline

Reeducação, actualização de competências, novas 
legislações

Mentoria, trabalho colaborativo, trabalho voluntário, 
aprendizagem informal

Apoio a jovens empreendedores / auto-emprego

Rede, comunidade / fórum
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AGRITRAINING – FORMAÇÃO APLICADA AO SECTOR AGROINDU STRIAL 

A iniciativa AgriTraining (http://agritraining.pt/), promovida por dois clusters agroalimentares 
portugueses, inclui uma extensa análise das necessidades de formação no sector 
agroindustrial com base na qual foi desenvolvido um curso de especialização tecnológica 
dedicado ao Controlo da Produção Agroindustrial. Os resultados da análise realizada no 
âmbito desta iniciativa mostraram que a oferta de formação não está a responder 
plenamente à procura do sector e que é urgente investir na qualificação dos profissionais e 
no aperfeiçoamento das suas competências para melhorar o nível de inovação e garantir a 
competitividade a nível internacional. Além disso, para responder às necessidades do sector 
é importante uma oferta de formação não só adaptada às necessidades em termos de 
currículos abrangidos (mais em linha com as exigências do mercado), mas também dos 
esquemas de formação, que devem ser mais atrativos para o sector (aprendizagem 
combinada e aprendizagem baseada no trabalho) e envolver abordagens pedagógicas com 
maior enfoque colaborativo. 

 

CONCEITO DE EXPORTAÇÃO ESTRATÉGICA 

O projeto Exportação Estratégica (http://www.fooditerranean.com/) foca-se no 
desenvolvimento de negócios internacionais, exportação e branding, destinando-se à 
indústria alimentar. Promovido pela Fooditerranean, o projeto apoia os produtores gregos 
(PME agroindustriais) na promoção e no branding dos seus produtos alimentares. As 
atividades incluem: um estudo e análise interna aprofundada da empresa, dos produtos e do 
ambiente comercial; a criação de uma identidade de marca para os produtos e a conceção 
de uma estratégia de exportação adequada; a implementação de um plano de ação (nova 
abordagem de mercado) dirigido a 4 a 5 países eo desenvolvimento do mercado 
(estabelecimento do produto).  

 

COURSERA  

Coursera (https://www.coursera.org/) é uma plataforma de educação que colabora com as 
principais universidades e organizações do mundo inteiro (como a Universidade de Yale, a 
Universidade Johns Hopkins, a Universidade de Edimburgo, a Universidade de Pequim), 
para oferecer cursos em dezenas de tópicos. Esta plataforma privada oferece aulas online a 
partir de mais de 140 universidades e organizações educacionais. Os cursos são repetidos 
numa base regular e são gratuitos (no caso de não envolverem emissão de certificado). 
Através desta plataforma, os participantes podem aprender ao seu próprio ritmo, usando 
diferentes métodos de aprendizagem, tais como palestras de vídeo curtas, questionários 
interativos, avaliações por pares, etc. 
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5. REFERÊNCIAS 

• Relatório de Estado da Arte 
• Mapa das Necessidades do Mercado de Trabalho Verde 
• Mapa da Oferta de Competências Verdes  
• Relatório de Benchmarking Estratégico 

http://greensmatch.eu/ 
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GREEN OCCUPATION ROADMAP 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este mapa foi desenvolvido no âmbito das atividades do projeto GREENS MATCH – 
“Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável”.  

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias e planos de formação alinhados com as necessidades das PME e 
com possíveis desajustes que as mesmas apresentem em termos das competências das suas 
ocupações verdes. O público-alvo do projeto são primeiramente as PME, mas também os 
atores que intervêm na educação, formação profissional e fomento do emprego, bem como 
decisores políticos e outros stakeholders interessados nas temáticas e resultados do projeto. 

Este documento, correspondente à ocupação verde “Operador de Centro de Controlo de 
ETAR”, é parte integrante de uma coleção de roteiros de 15 ocupações verdes de 15 empresas 
diferentes que atuam em 4 setores (reciclagem e gestão de resíduos; transportes e logística; 
fabricação de veículos e; industria agroalimentar) e em 4 países diferentes (Alemanha, Grécia, 
Espanha e Portugal). 

O documento é estruturado em 4 capítulos principais: 

• ENQUADRAMENTO:  O primeiro capítulo apresenta brevemente o projeto e o consórcio; 

• METODOLOGIA:  O segundo capítulo foca-se na abordagem metodológica que levou ao 
desenvolvimento dos roteiros, e em particular, salientando-se o contato direto com as 
empresas e a análise extensiva das respetivas necessidades ligadas às suasocupações 
verdes; 

• A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-FOCO:  O terceiro capítulo é dedicado à descrição da 
ocupação verde e à identificação de pontos de melhoria, em resultado da análise às 
necessidades; 

• PLANO DE AÇÃO:  O quarto capítulo detalha o plano de ação desenhado para colmatar as 
necessidades identificadas, incluindo sugestões de curso de educação e formação 
considerados relevantes, bem como lições aprendidas das boas práticas; 

• REFERÊNCIAS:  O capítulo final lista os principais documentos consultados.  

 

Este documento pretende apoiar a aproximação entre as necessidades associadas à ocupação 
verde “Operador de Centro de Controlo de ETAR ”, a oferta educativa e formativa existente e 
as lições aprendidas das boas práticas.  

 

Os parceiros GREENSMATCH gostariam de expressar a s ua gratidão perante aqueles 
que gentilmente contribuíram para os resultados des te mapa.  

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação dos 
seus conteúdos que refletem os pontos de vista dos autores e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser realizada da informação aqui contida. 

Projeto n.º 2014-1-ES01-KA202-003695.  
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. O PROJETO GREENS MATCH

Mais de 20 milhões de empregos na 
Europa já se relacionam de alguma forma 
com o ambiente e, com o encorajamento 
da União Europeia (UE) para um futuro 
mais verde, esta tendência só poderá 
aumentar. A UE está empenhada em fazer 
crescer a economia,mas protegendo o 
Planeta e os seus preciosos recursos. 
Entre as prioridades estabelecidas para a 
Europa 2020(a nova estratégia económica 
da EU), realça-se a necessidade de um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Estas prioridades implicam 
construir uma economia competitiva em 
baixo carbono, eficiente em termos de 
recursos e que salvaguarda o meio 
ambiente, prevenindo a degradação, a 
perda da biodiversidade e o uso 
insustentável de recursos. 

Neste contexto, é importante salientar que 
os empregos verdes não são apenas 
empregos tecnológicos para uma elite 
altamente qualificada. É certo que a Europa 
precisa de cientistas, investigadores e 
engenheiros para desenvolver tecnologias 
de ponta que economizarão energia e 
recursos. No entanto, os colaboradores 
com formação técnica e de nível intermédio 
são igualmente fundamentais. É essencial, 
portanto, que estescolaboradorestenham 
acesso a formação que lhes permita estar 
melhor posicionados para explorar as mais 
recentes tecnologias e aplicações 
ecológicas. Contudo, de acordo com a 
Comunicação da Comissão (COM (2010) 
682 final) "Novas competências e novos 
empregos: a contribuição europeia para o 
pleno emprego", o problema não está na 

falta de formação, mas sim no ajuste entre 
as competências existentes e as 
necessidades do mercado de trabalho.  

No documento de trabalho dos serviços da 
Comissão (SWD) 2012 92 final, "Explorar o 
potencial de emprego do crescimento 
verde", salienta-se que deve ser dada 
especial atenção às pequenas e médias 
empresas (PME) e às suas necessidades. 
Muitas vezes, as PME não têm 
conhecimento de programas de formação 
oferecidos por prestadores de formação 
privados e públicos e / ou são céticos 
quanto ao impacto dessesprogramas. No 
entanto, estão muitas vezes abertos à 
formação informal entremuros (por 
exemplo, tutoria, orientação, 
aprendizagem, etc.) como forma 
preferencial de recrutamento de 
trabalhadores qualificados. 

Para atingir o objetivo de colmatar o fosso 
entre educação/formação verde e trabalho 
verde, um consórcio de 5 organizações de 
4 países (Alemanha, Espanha,Grécia e 
Portugal) ligadas à educação e formação 
(FEUZ – Fundación Cultural Privada 
Empresa-Universidad de Zaragoza; 
INOVA+ – Serviços de Consultadoria em 
Inovação Tecnológica, S.A.; e EEO Group 
– EEO Group S.A.) e ao emprego (COCI – 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza; e IHK – IHK Projekgesellschaft 
mbH), desenvolveram o projeto GREENS 
MATCH – “Correspondendo a Oferta de 
Competências Sustentáveis às 
Necessidades do Mercado de Trabalho 
Sustentável”.   

 

 

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da  economia verde através do 
fornecimento de estratégias de educação e formação alinhadas com as necessidades 
das PME,antevendo assim possíveis desajustes em ter mos das competências verdes. 
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2. METODOLOGIA  

Como mencionado anteriormente, o projeto 
GREENS MATCH destina-se a apoiar o 
crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias de formação e 
educação alinhadas com as necessidades 

das PME, antevendo assim possíveis 
desajustes em termos das competências 
verdes. Para atingir este objetivo, a 
metodologia do projeto foi estruturada em 8 
módulos. 

Figura 1 – Módulos do GREENS MATCH.    

1. GESTÃO E COORDENAÇÃO
• Gestão e coordenação transversal, incluindo 
técnica e financeira

• Reuniões de projeto para debater o progresso 
e definir próximos passos e responsabilidades

• Comunicação
• RELATÓRIOS

2. ESTADO DA ARTE
� Pesquisa e coleção de fontes de informação 
relevantes

� Revisão da literatura
� Compilação e sistematização de aspetos 
essenciais para o projeto

� RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE

3. MAPEAR AS NECESSIDADES DO 
MERCADO DE TRABALHO VERDE
• Envolvimento de PME e identificação de 15 
ocupações verdes

• Disgnóstico de necessidades do mercado de 
trabalho verde nas PME visadas

• Identificação das necessidades e das falhas 
nas ocupações selecionadas

• MAPA DAS NECESSIDADES NO MERCADO 
DE TRABALHO VERDE

4. MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 
VERDES
• Definição de linhas de orientação para o 
mapeamento das competências verdes

• Identificação de agentes de educação e 
formação cuja oferta incide sobre 
competências verdes

• Identificação de programas e currículos 
relacionados com o desenvolvimento de 
competências verdes

• MAPA DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES

5. BENCHMARKING ESTRATÉGICO
• Colecionar e reportar as melhores práticas por 
região

• Análise dos resultados num workshop
colaborativo

• Identificação de lições e prioridades para o 
futuro

• RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO

6. CORRESPONDÊNCIA ENTRE 
NECESSIDADES DO MERCADO TRABALHO 
E OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES
• Desenvolvimento de 15 roteiros nos quais se 
propõem medidas com vista à 
correspondência

• Resumo das atividades e resultados do projeto
• ROTEIROS DAS OCUPAÇÕES VERDES
• PUBLICAÇÃO FINAL

7. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA 
QUALIDADE
• Estabelecimento de um plano de riscos e 
contingências

• Desenvolvimento de ferramentas para acesso 
às atividades do projeto e respetivos resultados

• Monitorização da qualidade do projeto
• RELATÓRIOS

8. COMUNICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO
• Elaboração e implementação da estratégia de 
comunicação

• Desenvolvimento de ferramentas e 
organização de eventos para promover os 
resultados do projeto

• Ligação com os grupos-alvo, stakeholders e 
multiplicadores

• RELATÓRIOS



 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de 
Trabalho Sustentável 

O presente documento é o resultado das 
atividades do projeto, nomeadamente da 
investigação documental e de campo 
realizada nos módulos 2 a 5 (sendo a 
"Gestão e coordenação", a “Monitorização 
e controlo da qualidade” e a “Comunicação, 
valorização e transferência do projeto" 
atividades transversais e ligadas à 
organização e disseminação do projeto).

Este roteiro (juntamente com os 14 
congéneres) é considerado o principal 
resultado do módulo "Correspondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes".

No geral, a metodologia adotada pode ser 
traduzida nas seguintes etapas:
• Identificação de medidas para o 

desenvolvimento da economia verde a 
nível nacional - estas medidas foram 
compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao módulo 2 
- Estado da Arte); 

• Identificação das necessidades do atual 
mercado de trabalho verde em 
empresas selecionadas e seleção de 15 
ocupações verdes, seus perfis e 
necessidades – os resultados foram 
resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE (ligado ao módulo 
3 – Mapear as Necessidades do 
Mercado de Trabalho Verde);

• Identificação e organização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas 
a oferta relevante é compilada no MAPA 
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES (ligado ao módulo 4 
Mapeamento de Competências 

• Identificação de boas práticas relativas à 
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 
mercado de trabalho - estes exemplos 
bem-sucedidos são descritos no 
RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO (relacionado com o 
módulo 5 – Benchmarking Estratégico);
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compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao módulo 2 

Identificação das necessidades do atual 
mercado de trabalho verde em 
mpresas selecionadas e seleção de 15 

ocupações verdes, seus perfis e 
os resultados foram 

resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE (ligado ao módulo 

Mapear as Necessidades do 
Mercado de Trabalho Verde); 

o e organização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas – 
a oferta relevante é compilada no MAPA 
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES (ligado ao módulo 4 - 
Mapeamento de Competências Verdes); 
Identificação de boas práticas relativas à 
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 

estes exemplos 
sucedidos são descritos no 

RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO (relacionado com o 

nchmarking Estratégico); 

• Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 
identificadas - estes documentos 
estratégicos, ROTEIROS DAS 
OCUPAÇÕES VERDES, são a principal 
saída do projeto (vinculado ao módulo 6 
– Correspondência entre necessidad
do mercado trabalho e oferta de 
competências verdes). 

Estes roteiros versam sobre as seguintes 
ocupações: 

Figura 2 – Ocupações selecionadas no âmbito do 
GREENS MATCH.

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 
cada parceiro selecionou 3 empresas/ 3 
ocupações dentro dos sectores

Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 
programa de entrevistas seguindo 3 
passos. 

Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 

• Assistente administrativo numa instalação de 
tratamento de resíduos

• Engenheiro ambiental
• Gestor de tratamento de resíduos
• Responsável pela seleção e plano de 

classificação em geral
• Responsável pela recolha de resíduos 

urbanos
• Técnico em gestão de resíduos industriais
• Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

• Condutor de pesados
• Responsável pelo tráfego

Transportes e Logística

• Engenheiro da qualidade

Fabricação de Veículos

• Empreededor pecuário
• Operador de centro de controlo de ETAR
• Técnico de controlo da qualidade
• Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

local de trabalho
• Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 

Qualidade, Ambiente e Segurança Alimentar

Indústria Agroalimentar
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Para se prosseguir para a identificação das 
Mercado de trabalho, 

cada parceiro selecionou 3 empresas/ 3 
ocupações dentro dos sectores-chave. 

Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 
programa de entrevistas seguindo 3 

Durante a entrevista, as empresas 
saram um conjunto de ocupações 

Assistente administrativo numa instalação de 

Gestor de tratamento de resíduos
Responsável pela seleção e plano de 

Responsável pela recolha de resíduos 

Técnico em gestão de resíduos industriais
Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

Operador de centro de controlo de ETAR
Técnico de controlo da qualidade
Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 
Segurança Alimentar
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previamente identificadas pelos parceiros e 
foi-lhes pedido que identificassem perfis de 

ocupações adicionais e as respetivas 
necessidades 

Figura 3 – Módulos do GREENS MATCH. 

Primeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passo 

    
Segundo passoSegundo passoSegundo passoSegundo passo 

    
Terceiro passoTerceiro passoTerceiro passoTerceiro passo 

Existem 
ocupações verdes 
na sua empresa?

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 
funções

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Existem ocupações na sua 
empresa que, não sendo 

verdes, exigem 
competências verdes? 

Em que ocupações existem  
perfis de competências 

verdes?

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

Quais os recursos úteis para 
colmatar as necessidades 

identificadas?

A curto prazo A médio prazo

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  
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Alguma destas funções existem 
na sua empresa?

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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Existem na sua empres outras 
funções relacionadas com a 

economia verde? 

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

Em que cargos? 
Qual é o seu perfil profissional 
(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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3. A empresa e a ocupação-alvo 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

3.1. BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa envolvida no projeto e que 
identificou a ocupação verde "Operador de 
Centro de Controlo de Planta de 
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) " 
é alemã. Desde abril de 1991, está 
registada como associação responsável 
por fornecer água limpa ao público e por 
recolher as águas residuais para as 
estações de tratamento de esgoto. Para a 
primeira tarefa, operam três sistemas 
hidráulicos diferentes em Seelow, na região 
de Oderbruch, entre Berlim e a fronteira 
com a Polónia. Eles formam a base para 
que a empresa entregue anualmente, aos 
seus consumidores, quase um milhão de 
metros cúbicos de água potável. Para 
atender àelevada procura dos clientes, a 
empresa procura constantemente melhorar 
a sua oferta e proporciona oportunidades 
profissionais para os seus colaboradoresno 
sentido de garantir o melhor produto 
possível. Assim, oito funcionários garantem 
que a água limpa está disponível a 
qualquer hora, dia ou noite, com a pressão 
adequada. Complementarmente, no que se 
refere ao tratamento de águas residuais, a 
empresa investiu cerca de 10 milhões de 
euros nas suas instalações e redes. Os 
seus profissionais asseguram que a 
quantidade anual de águas residuais de 
quase 760.000 metros cúbicos não é 
prejudicada. As águas residuais dos 
clientes são recebidas através de uma rede 

de mais de 130 km de tubos sob pressão 
para as estações de tratamento de água. 
Desde o início, a empresa está fortemente 
comprometida com a proteção ambiental. 
Em 1992, declararam: A descarga acrítica 
e descontrolada de águas residuais nas 
nossas águas perturba o equilíbrio da 
natureza de tal forma que a pesca, o 
turismo nos lagos, a vida aquática e a 
qualidade das fontes de água potável estão 
ameaçados. Hoje, mais de duas décadas 
depois, a região de Oderbruch é uma das 
áreas mais populares para visitantes em 
Brandenburg. Antes das mudanças 
políticas na Alemanha em 1989/1990, 
lagos, rios e canais foram diluídos com 
toneladas incontáveis de nitrogénio, 
fosfatos e impurezas derivadas de fossas 
ou tanques ilegais. A associação ajudou a 
travar este mal, em primeiro lugar, 
proporcionando recursos humanos e, em 
segundo lugar, uma quantia substancial de 
recursos financeiros para a renovação e 
construção da rede regional de esgoto 
(entre 1991 e 2004 cerca de 40 milhões de 
euros). Para a associação existe uma 
ligação inseparável entre os esforços 
extensivos para a eliminação adequada de 
águas residuais ea preservação dos 
habitats de animais e plantas. 
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3.2. BREVE DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO VERDE 

A ocupação identificada nesta empresa é 
de "Operador de Centro de Controlo de 
Planta de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR) ". A sua função é a 
monitorização contínua dos diferentes 
parâmetros e elementos refletidos na tela 
do centro de controlo. Este funcionário 
supervisiona o funcionamento correto do 
equipamento da planta eo desenvolvimento 
dos processos de purificação. 
 
A descrição do trabalho é a seguinte: 
• Monitorizarcontinuamente os diferentes 

parâmetros e elementos refletidos na 
tela do centro de controlo: estado do 
equipamento, volumes de água tratada, 
fluxos de entrada e saída, consumo de 
reagentes, níveis de tanques e consumo 
da planta, previsões em equipamentos, 
circuitos e recipientes; 

• Fornecer os pontos de ajuste do sistema 
de controlo e qualquer modificação a ele 
para manter valores estáveis das 
variáveis de controlo; 

• Verificar se os parâmetros operacionais 
correspondem às disposições do 
Manual de Planeamento do Processo; 

• Controlar a remoção de resíduos e 
lamas; 

• Comunicar à fábrica responsável por 
qualquer incidente ou anomalia que 
afete o equipamento da instalação; 

• Arrancar e fechar a central em caso de 
emergência; 

• Fazer guardas e pontos de controlo no 
centro de controlo para que ele não 
permaneça sem vigilância a qualquer 
momento; 

• Preparar a exploração de folhas diárias 
e posterior análise; 

• Refletir sobre o registo operacional de 
todas as ações, incidentes e 
modificações que devem ser levadas 
em conta pelo operador do próximo 
turno programado. 
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3.3. NECESSIDADES IDENTIFICADAS

Foram identificadas necessidades em três 
áreas: 

• Eficiência energética: As questões 
relacionadas com a água e a energia 
são cada vez mais importantes no 
contexto da escassez de água, dos 
custos mais elevados de energia e de 
materiais e de um clima em mudança. 
Neste ambiente económico, é no melhor 
interesse para as plantas encontrar 
eficiências, tanto no uso da água e de 
energia. Por conseguinte, é importante 
que o operador do centro de controlo da 
estação de tratamento de águas 
residuais possa analisar, medir e 
controlar os indicadores de eficiência e 
implementar medidas para os melhorar. 

• Saúde e segurança no trabalho: Quando 
as pessoas são prejudicadas pelo 

trabalho, isso conduz não só ao 
sofrimento dos indivíduos e suas 
famílias, mas também a danos na 
reputação das empresas. 
Especialmente devido às características 
técnicas específicas de uma estação de 
tratamento de águas residuais, é 
importante estar familiarizado com os 
regulamentos sobre saúde e segurança. 

• Prevenção de incêndio: o operador do 
centro de controlo da ETAR deve 
estarinstruído e familiarizado com 
cenários de risco para tomar 
precauções para evitar incêndios e 
outras situações potencialmente 
nocivas. Trata-se de um método 
proactivo de redução de emergências e 
de eventuais danos.

  



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Operador do Centro de Controlo da ETAR 

 
    

 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável 

17 

 

 

 

4. PLANO DE AÇÃO 

  

Plano de ação 4. 



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Operador do Centro de Controlo da ETAR 

 
    

 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável 

18 

4. PLANO DE AÇÃO 

4.1. AÇÕES DE FORMAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO 1 (ALEMANHA): 

Assistente de proteção contra incêndios  

Este curso é estruturado como um 
seminário de um dia que permite que os 
participantes aprendam como evitar o fogo 
e reagir em conformidade em caso de 
emergência de incêndio. 

O programa segue a seguinte estrutura: 

• Bases jurídicas de proteção contra 
incêndios; 

• Fundamentos físico-químicos de 
combustão e extinção; 

• Proteção preventiva contra incêndios 
em edifícios; 

• Objetivos, organização e métodos de 
proteção contra incêndios industriais; 

• ISO 14096: Normas de segurança 
contra incêndios, Parte A a C; 

• Sistemas de alarme de incêndio e 
rotulagem 

• Comportamento ao fogo e extinção de 
incêndios com extintores de incêndio; 

• Medidas de proteção individual; 
• Resgatar pessoas, iniciando as rotas de 

evacuação e salvamento do edifício 
• Alarmare suporte aos bombeiros; 
• Broca de incêndio (instruções práticas). 

Prestador da formação:  

• DEKRA Academy Berlin(www.dekra-
akademie.de) 

A sua nova formação online (WBT) "OSHA 
Segurança no incêndio e Instruções para 
Proteção" destina-se a funcionários da 
indústria em geral. Em 20-30 minutos os 
participantes aprendem sobre acidentes de 
trabalho causados por incêndios e 
explosões, medidas preventivas e como se 
comportar corretamente em caso de 
incêndio. 
 

SWOT 

Forças 

• Curta duração 
• Certificado de participação 
• Abordagem prática com simulador 

de incêndio 
• Cumpre as normas nacionais e da 

UE em matéria de proteção contra 
incêndios 

Fraquezas 

• Não há foco específico na proteção 
contra incêndio em estações de 
tratamento de águas residuais 

Oportunidades 

• Mais ofertas de e-learning em 
línguas estrangeiras 

Ameaças 

• Exige atualização regular dos 
conhecimentos, já que os 
funcionários tendem a esquecer o 
que aprenderam 

• Regulamentações nacionais 
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CURSO DE FORMAÇÃO 2 (ALEMANHA): 

Oficial de Segurança (Saúde e 
Segurança Ocupacional - SST)  

Os funcionários podem ser treinados para 
assumir o papel de agentes de segurança e 
apoiar os gestores de segurança no 
trabalho. Eles dão especial atenção aos 
riscos específicos de saúde e segurança no 
local de trabalho e como preveni-los. 

Esta formação de um dia abrange os 
seguintes tópicos: 

• Posição do Responsável de Segurança 
na empresa; 

• Tarefas dos agentes de segurança; 
• SST (saúde e segurança no trabalho) na 

Alemanha; 
• O seguro obrigatório de acidentes; 
• Acidentes de trabalho; 
• Avaliação de risco; 
• Primeiros socorros; 
• Proteção contra fogo; 
• Materiais perigosos; 
• Proteção de certas partes do corpo; 
• Stress mental. 

 

Prestador da formação:  

• DEKRA Academy Berlin (www.dekra-
akademie.de) 

SWOT 

Forças 

• Curta duração 
• Certificado de participação 
• Abordagem prática 

Fraquezas 

• Não há foco específico em SST em 
estações de tratamento de águas 
residuais 

Oportunidades 

• E-learning  

Ameaças 

• Exige atualização regular dos 
conhecimentos, já que os 
funcionários tendem a esquecer o 
que aprenderam 

• Regulamentações nacionais 
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CURSO DE FORMAÇÃO 3 (ESPANHA): 

Mestrado em Sistemas Integrados de 
Gestão, Qualidade, Ambiente e Saúde e 
Segurança no Trabalho  

Este mestre tem uma duração de 1-2 anos, 
a tempo parcial. É uma referência ideal 
para as empresas que procuram um 
sistema integrado de gestão para a 
vantagem competitiva, obtendo uma maior 
otimização dos recursos existentes. Além 
disso, a saúde ea segurança no trabalho é 
estudada em profundidade. 

A estrutura do programa inclui: 

• Aprender uma série de conceitos 
relacionados com a gestão de resíduos, 
tratamento de efluentes líquidos e 
gasosos, recuperação de solos e 
adoção de melhores práticas na 
indústria para avaliar a importância de 
vários aspetos ambientais; 

• Conhecer os estágios seguidos na 
implantação de um Sistema Integrado 
de Gestão (ambiente, qualidade e saúde 
e segurança), a partir do qual se declara 
o comprometimento da gestão com a 
auditoria e certificação; 

• Integrar a gestão da saúde e da 
segurança com outros sistemas de 
gestão da empresa; 

• Como agir de forma saudável e segura, 
com base nos métodos atuais ou antes 
do incidente. 

A estratégia é integrar no manual de gestão 
existente da empresa, aspetos específicos 
dos outros sistemas levando a otimizar 
recursos e custos e gestão de saúde e 
segurança. 

Prestador da formação:  

• Universidade Atlântico Europeu, 
(Santander) e a Fundação Universidade 
Ibero-Americana (FUNIBER)  

SWOT 

Forças 

• É uma formação online. Pode ser 
seguido na Alemanha e também, em 
qualquer momento adequado 
durante o dia / semana 

• Destina-se não apenas aos 
diplomados, mas também aos 
profissionais 

• Pode começar em qualquer 
momento adequado 

Fraquezas 

• O programa é, no momento, apenas 
lecionado em espanhol 

• O programa não é específico para as 
estações de tratamento de águas 
residuais, abrangendo uma vasta 
gama de sectores 

Oportunidades 

• O mestrado cobre a eficiência e a 
saúde e segurança no trabalho 

Ameaças 

• A duração é de 1-2 anos, a tempo 
parcial 
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CURSO DE FORMAÇÃO 4 (GRÉCIA): 

Engenharia Agrícola e Recursos 
Hídricos (Mestrado)  

Este curso de formação visa preparar um 
conjunto especializado de cientistas com 
uma perceção integrada sobre questões 
ambientais. No final do curso, espera-se 
que os alunos: 

• Tenham conhecimento aprofundado e 
conhecimento específico dos conceitos 
e teorias mais recentes sobre irrigação, 
drenagem, proteção contra inundações, 
tecnologias de recuperação e 
consolidação de terras para o 
desenvolvimento sustentável e os 
vínculos entre setores que abrangem 
aspetos mais amplos da sociedade, 
economia e meio ambiente; 

• Possuir os mais recentes métodos de 
engenharia hidráulica e hidrológicos 
para aplicação no planeamento, 
conceção e implementação de sistemas 
de irrigação, drenagem e proteção 
contra inundações, independentemente 
ou numa equipa multidisciplinar; 

• Serem capazes de identificar e avaliar 
de forma cruzada opções alternativas de 
desenvolvimento de terra e água para 
áreas sob diferentes usos da terra e 
avaliar sua viabilidade, 
Tecnologicamente, economicamente e 
ambientalmente; 

• Estão aptos a participar ou a aconselhar 
os promotores, gestores de sistemas e 
utilizadores da água sobre o 
desenvolvimento e gestão participativos, 
incluindo a operação e manutenção dos 
regimes de irrigação, drenagem e 
proteção contra inundações; 

• Ter o conhecimento ea compreensão 
das questões de pesquisa 
contemporânea no campo do 
desenvolvimento da terra e da água. 

Prestador do curso: 

• http://www.aegean.gr/theofrasteio/ 

SWOT 

Forças 

• Ensino superior teórico-prático - 
formação 

Fraquezas 

• Não é orientado especificamente 
para o controlo da planta de 
tratamento 

Oportunidades 

• Formação especializada de alta 
qualidade para jovens cientistas, 
fornecendo conhecimentos teóricos 
adicionais numa área muito dinâmica 
da ciência moderna combinada com 
formação prática 

Ameaças 

• Legislação não tão restrita sobre o 
assunto, não há controlo suficiente 
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CURSO DE FORMAÇÃO 5 (PORTUGAL): 

Curso de Gestão Técnica: Módulo de 
Eficiência Energética  
 
Este módulo permiteaos participantes obter 
uma melhor capacidade de otimização de 
uma instalação elétrica. Permite identificar 
novos produtos e serviços na área de 
eficiência energética e energias renováveis, 
o que pode melhorar o desempenho 
energético e financeiro das organizações. A 
formação é dirigida a designers, técnicos 
de manutenção e gerentes e todas as 
entidades que querem reduzir os custos 
estruturais. 

O curso dura 24 horas e utiliza um método 
ativo na sua metodologia. O programa é 
executado sob os seguintes temas: 

• Eficiência energética como vetor de 
competitividade organizacional; 

• Medidas e análise dos consumos 
energéticos; 

• Sistemas de gestão de energia; 
• Equipamentos e instalações em 

edifícios; 
• Fundamentos de sistemas de 

refrigeração; 
• Iluminação interior; 
• Gestão de energia do equipamento; 
• Gestão de energia do prédio; 
• Clima e ambiente interior; 
• Estudos de caso.

SWOT 

Forças 

• Curso de curta duração 
• Não há requisitos 
• Certificado de formação profissional 

Fraquezas 

• Preço (495€) 
• Lecionado apenas em 3 cidades 
• É necessário um número mínimo de 

inscritos (8) para iniciar o curso 

Oportunidades 

• Expandir o curso para outras cidades 
• Parceria com outras escolas 

Ameaças 

• Mudanças do mercado na procura 
• Baixa oferta de formadores de alta 

qualidade 
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4.2. LIÇÕES APRENDIDAS DAS BOAS PRÁTICAS 

No projeto GREENS MATCH, mais de 20 
exemplos de boas práticas foram 
identificados nos países parceiros. Estas 
práticas, que visam reduzir a diferença 
entre a ofertae a necessidade de 
competênciasverdes, têm várias formas de 
organização e foco de comunicação, 
conforme descrito na figura a seguir. 
 

Figura4 – Âmbito das boas práticas. 

 
 
Adicionalmente, foram identificados 
esquemas diferentes de formaçãoque vão 
além das ofertas formais (mais detalhes 
podem ser encontrados no MAPA DE 
OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES), 
como a formação presencial, combinada ou 
em e-learning, orientação e 
aconselhamento/, uso de simuladores, etc.

Particularmente no que diz respeito à 
ocupação "Operador do Centro de 
Controlo da ETAR ", um conjunto de boas 
práticas foram consideradas com especial 
relevância. Estas incluem exemplos do 
sector da indústria alimentar, mas também 
práticas de interesse geral a partir das 
quais as lições podem ser aprendidas e 
transferidas para o presente caso. 
 
FORMAÇÃO AJUSTADAAO 
CLIENTEpermite focar as necessidades 
específicas das empresas através de uma 
opção mais viável em termos técnicos e 
económicos, sendo particularmente 
relevante nos casos em que é necessário 
um programa que não está disponível no 
mercado. 

 
ENCONTROS EMPLEAVERDE: Reuniões 
regulares relacionadas com as questões 
verdes. Os participantes são um público 
variado (empresas, profissionais, 
estudantes, formadores, outros) 
interessado em temas relacionados com 
reciclagem e gestão de resíduos. 

 
ACADEMIA LIPOR é uma entidade de 
Formação Certificada pela Fundação para 
Estudos e Formações Municipais (CEFA) e 
visa desenvolver e dar forma às 
competências através de cursos e 
qualificações, métodos e equipamentos 
pedagógicos avançados. 

 
Em seguida detalham-se estas boas 
práticas. 

Cursos de formação personalizados

Projectos financiados, que visam suprimir os 
desajustes entre as competências verdes, 
fornecendo um curso de formação específico

Representação e consulta em feiras (de emprego), 
reuniões, eventos

Plataformas de informação e comunicação on-line 
para questões verdes (base de dados)

Prestadores de formação especial - online e offline

Reeducação, actualização de competências, novas 
legislações

Mentoria, trabalho colaborativo, trabalho voluntário, 
aprendizagem informal

Apoio a jovens empreendedores / auto-emprego

Rede, comunidade / fórum
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FORMAÇÃO AJUSTADA AO CLIENTE  

A formação ajustada às necessidades das empresas é uma prática comum quando as 
necessidades dos participantes não são cobertas pela oferta de formação disponível nos 
fornecedores públicos ou privados, podendo ocorrer num formato presencial ou de e-learning 
(http://www.camarazaragoza.com/productos/formacion/formacion-a-medida/). Este tipo de 
formação tem vários prós: 1) aborda apenas o conteúdo que os participantes precisam / 
querem e esses conteúdos são transmitidos por especialistas nas matérias; 2) adequa-se 
perfeitamente aos perfis dos participantes, à cultura da empresa, ao calendário e às épocas 
do negócio; 3) a formação pode ser fornecida nas instalações da empresa ou noutro 
contexto, utilizando várias metodologias diferentes, conforme o acordado entre a empresa eo 
prestador de formação; 4) os custos dos cursos de formação podem ser (total ou 
parcialmente) reembolsados pela Fundação Tripartite ea sua gestão administrativa pode ser 
realizada gratuitamente pela Câmara de Comércio de Saragoça. 

 

ENCONTROS EMPLEAVERDE 

Esta iniciativa (http://empleaverde.es/) promove encontros regulares relacionados com as 
questões ecológicas no âmbito dos quais os participantes (empresas, profissionais, 
estudantes, formadores, outros) debatem temas relacionados com reciclagem e gestão de 
resíduos. A ideia subjacente a estas reuniões é incentivar experiências inovadoras no campo 
verde, através da sensibilização, divulgação, comunicação e formação em cada um dos 
tópicos. Estas reuniões visam também a partilha de experiências inovadoras, boas práticas e 
lições aprendidasno mercado de trabalho verde, bem como a ligação entre os membros de 
uma redeque facilita o encontro de pessoas. Alguns dos temas cobertos por estas reuniões 
estão ligados à prevenção e reciclagem de lixo marinho e eco inovação com materiais 
reciclados (oportunidades para iniciar negócios em setores verdes) e iniciar negócios 
ecológicosem comunicação, divulgação e treino de formadores sobre reciclagem. Estes são 
exemplos das diferentes atividades realizadas pela Fundación Diversidad para promover e 
difundir a economia verde e a sustentabilidade no campo da reciclagem e gestão de 
resíduos. 

 

ACADEMIA LIPOR 

Os cursos fornecidos pela academia (http://www.lipor.pt/pt/servicos/academia-lipor/) focam 
diversos campos que foram especificamente projetados para atender às necessidades do 
mercado (Agricultura Biológica, Compostagem, Vermi-compostagem e Resíduos 
Alimentares, Gestão de Resíduos, Otimização de Resíduos, Educação Ambiental e 
Cidadania e Sustentabilidade, Minimização da Produção de Resíduos, etc.). O objetivo desta 
iniciativa e dos seus cursos é implementar uma estratégia de referência no âmbito da gestão 
sustentável dos resíduos, bem como reforçar uma educação para uma gestão eficaz e 
correta dos resíduos. Em particular, o curso de Gestão de Resíduos destina-se a técnicos 
com responsabilidades relacionadas com a gestão de resíduos e pessoas que pretendem 
alargar os seus conhecimentos no domínio. Foi reconhecido de forma significativa nos 
sectores empresariais em Portugal. 
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5. REFERÊNCIAS  

• Relatório de Estado da Arte 
• Mapa das Necessidades do Mercado de Trabalho Verde 
• Mapa da Oferta de Competências Verdes  
• Relatório de Benchmarking Estratégico 

 

http://greensmatch.eu/ 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este mapa foi desenvolvido no âmbito das atividades do projeto GREENS MATCH – 
“Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável”.  

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias e planos de formação alinhados com as necessidades das PME e 
com possíveis desajustes que as mesmas apresentem em termos das competências das suas 
ocupações verdes. O público-alvo do projeto são primeiramente as PME, mas também os 
atores que intervêm na educação, formação profissional e fomento do emprego, bem como 
decisores políticos e outros stakeholders interessados nas temáticas e resultados do projeto. 

Este documento, correspondente à ocupação verde “Engenheiro da Qualidade ”, é parte 
integrante de uma coleção de roteiros de 15 ocupações verdes de 15 empresas diferentes que 
atuam em 4 setores (reciclagem e gestão de resíduos; transportes e logística; fabricação de 
veículos e; industria agroalimentar) e em 4 países diferentes (Alemanha, Grécia, Espanha e 
Portugal). 

O documento é estruturado em 4 capítulos principais: 

• ENQUADRAMENTO:  O primeiro capítulo apresenta brevemente o projeto e o consórcio; 

• METODOLOGIA:  O segundo capítulo foca-se na abordagem metodológica que levou ao 
desenvolvimento dos roteiros, e em particular, salientando-se o contato direto com as 
empresas e a análise extensiva das respetivas necessidades ligadas às suasocupações 
verdes; 

• A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-FOCO:  O terceiro capítulo é dedicado à descrição da 
ocupação verde e à identificação de pontos de melhoria, em resultado da análise às 
necessidades; 

• PLANO DE AÇÃO:  O quarto capítulo detalha o plano de ação desenhado para colmatar as 
necessidades identificadas, incluindo sugestões de curso de educação e formação 
considerados relevantes, bem como lições aprendidas das boas práticas; 

• REFERÊNCIAS:  O capítulo final lista os principais documentos consultados.  

 

Este documento pretende apoiar a aproximação entre as necessidades associadas à ocupação 
verde “Engenheiro da Qualidade ”, a oferta educativa e formativa existente e as lições 
aprendidas das boas práticas.  

 

Os parceiros GREENSMATCH gostariam de expressar a s ua gratidão perante aqueles 
que gentilmente contribuíram para os resultados des te mapa.  

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação dos 
seus conteúdos que refletem os pontos de vista dos autores e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser realizada da informação aqui contida. 

Projeto n.º 2014-1-ES01-KA202-003695.  
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. O PROJETO GREENS MATCH

Mais de 20 milhões de empregos na 
Europa já se relacionam de alguma forma 
com o ambiente e, com o encorajamento 
da União Europeia (UE) para um futuro 
mais verde, esta tendência só poderá 
aumentar. A UE está empenhada em fazer 
crescer a economia,mas protegendo o 
Planeta e os seus preciosos recursos. 
Entre as prioridades estabelecidas para a 
Europa 2020(a nova estratégia económica 
da EU), realça-se a necessidade de um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Estas prioridades implicam 
construir uma economia competitiva em 
baixo carbono, eficiente em termos de 
recursos e que salvaguarda o meio 
ambiente, prevenindo a degradação, a 
perda da biodiversidade e o uso 
insustentável de recursos. 

Neste contexto, é importante salientar que 
os empregos verdes não são apenas 
empregos tecnológicos para uma elite 
altamente qualificada. É certo que a Europa 
precisa de cientistas, investigadores e 
engenheiros para desenvolver tecnologias 
de ponta que economizarão energia e 
recursos. No entanto, os colaboradores 
com formação técnica e de nível intermédio 
são igualmente fundamentais. É essencial, 
portanto, que estescolaboradorestenham 
acesso a formação que lhes permita estar 
melhor posicionados para explorar as mais 
recentes tecnologias e aplicações 
ecológicas. Contudo, de acordo com a 
Comunicação da Comissão (COM (2010) 
682 final) "Novas competências e novos 
empregos: a contribuição europeia para o 
pleno emprego", o problema não está na 

falta de formação, mas sim no ajuste entre 
as competências existentes e as 
necessidades do mercado de trabalho.  

No documento de trabalho dos serviços da 
Comissão (SWD) 2012 92 final, "Explorar o 
potencial de emprego do crescimento 
verde", salienta-se que deve ser dada 
especial atenção às pequenas e médias 
empresas (PME) e às suas necessidades. 
Muitas vezes, as PME não têm 
conhecimento de programas de formação 
oferecidos por prestadores de formação 
privados e públicos e / ou são céticos 
quanto ao impacto dessesprogramas. No 
entanto, estão muitas vezes abertos à 
formação informal entremuros (por 
exemplo, tutoria, orientação, 
aprendizagem, etc.) como forma 
preferencial de recrutamento de 
trabalhadores qualificados. 

Para atingir o objetivo de colmatar o fosso 
entre educação/formação verde e trabalho 
verde, um consórcio de 5 organizações de 
4 países (Alemanha, Espanha,Grécia e 
Portugal) ligadas à educação e formação 
(FEUZ – Fundación Cultural Privada 
Empresa-Universidad de Zaragoza; 
INOVA+ – Serviços de Consultadoria em 
Inovação Tecnológica, S.A.; e EEO Group 
– EEO Group S.A.) e ao emprego (COCI – 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza; e IHK – IHK Projekgesellschaft 
mbH), desenvolveram o projeto GREENS 
MATCH – “Correspondendo a Oferta de 
Competências Sustentáveis às 
Necessidades do Mercado de Trabalho 
Sustentável”.   

 

 

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da  economia verde através do 
fornecimento de estratégias de educação e formação alinhadas com as necessidades 
das PME,antevendo assim possíveis desajustes em ter mos das competências verdes. 



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Engenheiro da Qualidade 

 
 

    

 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável 

7 

 



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Engenheiro da Qualidade 

 
 

 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável 

8 

 

2. METODOLOGIA 

  

Metodologia 2. 
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2. METODOLOGIA 

Como mencionado anteriormente, o projeto 
GREENS MATCH destina-se a apoiar o 
crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias de formação e 
educação alinhadas com as necessidades 

das PME,antevendo assim possíveis 
desajustes em termos das competências 
verdes. Para atingir este objetivo, a 
metodologia do projeto foi estruturada em 8 
módulos. 

Figura1 – Módulos do GREENS MATCH.    

1. GESTÃO E COORDENAÇÃO
• Gestão e coordenação transversal, incluindo 
técnica e financeira

• Reuniões de projeto para debater o progresso 
e definir próximos passos e responsabilidades

• Comunicação
• RELATÓRIOS

2. ESTADO DA ARTE
� Pesquisa e coleção de fontes de informação 
relevantes

� Revisão da literatura
� Compilação e sistematização de aspetos 
essenciais para o projeto

� RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE

3. MAPEAR AS NECESSIDADES DO 
MERCADO DE TRABALHO VERDE
• Envolvimento de PME e identificação de 15 
ocupações verdes

• Disgnóstico de necessidades do mercado de 
trabalho verde nas PME visadas

• Identificação das necessidades e das falhas 
nas ocupações selecionadas

• MAPA DAS NECESSIDADES NO MERCADO 
DE TRABALHO VERDE

4. MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 
VERDES
• Definição de linhas de orientação para o 
mapeamento das competências verdes

• Identificação de agentes de educação e 
formação cuja oferta incide sobre 
competências verdes

• Identificação de programas e currículos 
relacionados com o desenvolvimento de 
competências verdes

• MAPA DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES

5. BENCHMARKING ESTRATÉGICO
• Colecionar e reportar as melhores práticas por 
região

• Análise dos resultados num workshop
colaborativo

• Identificação de lições e prioridades para o 
futuro

• RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO

6. CORRESPONDÊNCIA ENTRE 
NECESSIDADES DO MERCADO TRABALHO 
E OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES
• Desenvolvimento de 15 roteiros nos quais se 
propõem medidas com vista à 
correspondência

• Resumo das atividades e resultados do projeto
• ROTEIROS DAS OCUPAÇÕES VERDES
• PUBLICAÇÃO FINAL

7. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA 
QUALIDADE
• Estabelecimento de um plano de riscos e 
contingências

• Desenvolvimento de ferramentas para acesso 
às atividades do projeto e respetivos resultados

• Monitorização da qualidade do projeto
• RELATÓRIOS

8. COMUNICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO
• Elaboração e implementação da estratégia de 
comunicação

• Desenvolvimento de ferramentas e 
organização de eventos para promover os 
resultados do projeto

• Ligação com os grupos-alvo, stakeholders e 
multiplicadores

• RELATÓRIOS
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Trabalho Sustentável 

O presente documento é o resultado das 
atividades do projeto, nomeadamente 
investigação documental e de campo 
realizada nos módulos 2 a 5 (
"Gestão e coordenação", a “Monitorização 
e controlo da qualidade” e a “C
valorização e transferência do projeto
atividades transversais eligadas à 
organização e disseminação do projeto

Este roteiro (juntamente com os 14 
congéneres) é considerado o principal 
resultado do módulo "Correspondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes

No geral, a metodologia adotada
traduzida nas seguintes etapas:
• Identificação de medidas para o 

desenvolvimento da economia verde a 
nível nacional - estas medidas 
compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao 
- Estado da Arte); 

• Identificação das necessidades 
mercado de trabalho 
empresas selecionadas e 
ocupações verdes, seus 
necessidades –os resultadosforam 
resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE (ligado ao módulo 
3 – Mapear as Necessidades do 
Mercado de Trabalho Verde)

• Identificação e organização da oferta 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas 
oferta relevante é compilada no MAPA 
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES (ligado ao 
Mapeamento de Competências Verdes)

• Identificação de boas práticas relativas à 
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 
mercado de trabalho - estes exemplos 
bem-sucedidos são descritos no 
RELATÓRIO 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Engenheiro da Qualidade

Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

O presente documento é o resultado das 
omeadamente da 

investigação documental e de campo 
2 a 5 (sendo a 
a “Monitorização 

” e a “Comunicação, 
ferência do projeto" 

atividades transversais eligadas à 
do projeto). 

juntamente com os 14 
) é considerado o principal 

orrespondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes". 

adotada pode ser 
eguintes etapas: 

Identificação de medidas para o 
desenvolvimento da economia verde a 

estas medidas foram 
compiladas no RELATÓRIO DO 

ARTE (ligado ao módulo 2 

Identificação das necessidades do atual 
de trabalho verde em 

empresas selecionadas e seleção de 15 
ocupações verdes, seus perfis e 

os resultadosforam 
MAPA DAS 

O MERCADO DE 
(ligado ao módulo 

Mapear as Necessidades do 
erde); 

Identificação e organização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 

selecionadas –a 
elevante é compilada no MAPA 

DE COMPETÊNCIAS 
módulo 4 - 

to de Competências Verdes); 
Identificação de boas práticas relativas à 

as competências 
existentes e as necessidades do 

estes exemplos 
sucedidos são descritos no 

DE 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO 

(relacionado com o 
Benchmarking Estratégico

• Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 
identificadas 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 
módulo 6 – Correspondência 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes).

Estes roteiros versam sobre as
ocupações: 

Figura2 – Ocupações selecionadas no 
GREENS MATCH.

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 
cada parceiro selecionou
ocupações dentro dos sectores

Depois da identificação das 
ocupações, cada parceiro executou um 
programa de entrevistas
passos. 

• Assistente administrativo numa instalação de 
tratamento de resíduos

• Engenheiro ambiental
• Gestor de tratamento de resíduos
• Responsável pela seleção e plano de 

classificação em geral
• Responsável pela recolha de resíduos 

urbanos
• Técnico em gestão de resíduos industriais
• Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

• Condutor de pesados
• Responsável pelo tráfego

Transportes e Logística

• Engenheiro da qualidade

Fabricação de Veículos

• Empreededor pecuário
• Operador do centro de controlo da estação 

de tratamento de águas residuais
• Técnico de controlo da qualidade
• Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

local de trabalho
• Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 

Qualidade, Ambiente e Segurança Alimentar

Indústria Agroalimentar

DA OCUPAÇÃO VERDE 
Engenheiro da Qualidade 
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om o módulo 5 –
Benchmarking Estratégico); 
Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 

- estes 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 

Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes). 

roteiros versam sobre as seguintes 

Ocupações selecionadas no âmbito do 
REENS MATCH. 

 

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 

selecionou 3 empresas/ 3 
ocupações dentro dos sectores-chave. 

Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 

e entrevistas seguindo 3 

Assistente administrativo numa instalação de 

Gestor de tratamento de resíduos
Responsável pela seleção e plano de 

Responsável pela recolha de resíduos 

Técnico em gestão de resíduos industriais
Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

Engenheiro da qualidade

Operador do centro de controlo da estação 
de tratamento de águas residuais
Técnico de controlo da qualidade
Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 
Segurança Alimentar
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Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 
previamente identificadas pelos parceirose 

foi-lhes pedido que identificassem perfis de 
ocupações adicionais e as respetivas 
necessidades 

Figura3 – Módulos do GREENS MATCH. 

Primeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passo 

Segundo passSegundo passSegundo passSegundo passoooo 

Terceiro passoTerceiro passoTerceiro passoTerceiro passo 

Existem 
ocupações verdes 
na sua empresa?

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 
funções

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Existem ocupações na sua 
empresa que, não sendo 

verdes, exigem 
competências verdes? 

Em que ocupações existem  
perfis de competências 

verdes?

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

Quais os recursos úteis para 
colmatar as necessidades 

identificadas?

A curto prazo A médio prazo

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  
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Alguma destas funções existem 
na sua empresa?

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Engenheiro da Qualidade

Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

Existem na sua empres outras 
funções relacionadas com a 

economia verde? 

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

DA OCUPAÇÃO VERDE 
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Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

Em que cargos? 
Qual é o seu perfil profissional 
(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

  

A empresa e a ocupação-alvo 

 
3. 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

3.1. BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa envolvida no projeto, onde o 
perfil profissional de "Engenheiro da 
Qualidade " foi detetado é uma empresa 
líder na fabricação de equipamentos de 
gestão de resíduos na Grécia. Com uma 
história de 50 anos e uma rede mundial 
abrangente de parceiros a empresa tem 
consigo expandir-se através da inovação 
tecnológica, apresentando um crescimento 
sustentável. Através de uma vasta gama de 
produtos, um processo de produção 
moderno e uma gama de serviços 
profissionais a empresa oferece soluções 
integradas para atender às necessidades 
individuais na gestão de resíduos. 

Os produtos da empresa são reconhecidos 
pela sua confiabilidade, longa vida útil, 
baixo custo operacional e sua 
correspondência às necessidades dos 
locais em que operam. A empresa pretende 
oferecer aos seus clientes a melhor 
tecnologia através do desenvolvimento de 
novas e inovadoras ideias. Eles contam 
com sua longa experiência e rede 
internacional para providenciar experiência, 
poupança e oportunidades para atender às 
necessidades de entidades do setor 
público, empresas de grande dimensão e 
multinacionais e PME com intervenção na 
gestão de resíduos.  

3.2. BREVE DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO VERDE 

O perfil de "Engenheiro da Qualidade " 
corresponde às necessidades de análise e 
redução das rejeições internas, otimização 
das linhas de produção e desempenho das 
auditorias internas, atendimento de clientes 
e resolução de incidentes de qualidade. O 
"Engenheiro da Qualidade " também 
organiza e gere equipamentos de firewalle, 
se necessário, apoia o Departamento de 
Logística eo lançamento de produtos novos 
ou modificados. Utiliza ainda metodologias 
para a melhoria da qualidade com base em 
medições feitas e metas estabelecidas, 
implementao controlo técnico especializado 
da qualidade estatística e projeta técnicas 
de gestão de qualidade no 
desenvolvimento e produção de um 

produto.A descrição do trabalho é a 
seguinte: 

• Coordena e conduz auditorias externas 
e de clientes e rastreia incidentes; 

• Realiza auditorias internas; 
• Responsável pela inspeção visual do 

conteúdo dos veículos que entram na 
fábrica, verificando se eles aparecem na 
lista de resíduos permitidos; 

• Mostrar aos condutores a fossa para 
onde os resíduos devem ser 
descarregados, e cuidar de tarefas 
básicas realizadas na planta. 

 

 

3.3. NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

A empresa selecionou o desenvolvimento 
deste perfil para que o "Engenheiro da 
Qualidade ", acumulando outras 
responsabilidades, seja responsável pela 
qualidade do produto produzido,evitando 
falhas no produto final.Assim, este perfil 
operfil deverá ser capaz de assegurar: 

• Melhoria de processos; 
• Aplicação de normas ambientais; 
• Melhoria dos padrões e modelos de 

garantia de qualidade na qualidade 
total, nos custos de qualidade e nas 
relações cliente-fornecedor; 

• Desenvolvimento de sistemas de gestão 
ambiental.
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4. PLANO DE AÇÃO 

  

Plano de ação 4. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

4.1. AÇÕES DE FORMAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO 1 (ALEMANHA): 

Engenharia Ambiental (Mestrado De 
Ciências)  
 
As atividades humanas na forma de 
utilização de recursos, geração de energia, 
construção de assentose infraestruturas e 
transporte estão conectadas ao ambiente 
com uma vasta variedade de mecanismos 
complexos. Os fenómenos naturais, por 
outro lado, podem resultar em perigos para 
as atividades humanas ea vida humana. Os 
estudos de Engenharia Ambiental abordam 
este complexo campo. Os engenheiros 
ambientais são capazes de compreender, 
modelar e prever o resultado desses 
mecanismos de ação. Com base nesse 
conhecimento, desenvolvem e aplicam 
estratégias e tecnologias para uma 
interação ecológica, económica e 
socialmente sustentável entre o ambiente 
natural eo ambiente técnico. Estrutura dos 
estudos no período de 4 semestres / 2 
anos: 

• Bloco comum de métodos, tecnologias e 
fundamentos transversais do corte 

• Especialização em um dos quatro 
campos de estudo: 

• Ambientes Urbanos e Transportes 
• Gestão de Riscos e Recursos 

Ambientais 
• Qualidade Ambiental e Energias 

Renováveis 
• Eficiência energética e sustentabilidade 

dos edifícios 
• Projeto Prático e Tese de Mestrado 

Prestador do curso: 

http://portal.mytum.de/studium/studiengaen
ge/umweltingenieurwesenmaster/index_ht
ml

SWOT 

Forças 

• Abordagem prática com projeto de 
estudo 

• Propinas baixas 

Fraquezas 

• Não abrange legislação nacional de 
outros países europeus para além da 
alemã 

• Dirigido a alunos académicos e não 
a especialistas que precisam de 
aumentar as suas competências / 
responsabilidades 

• O sector automóvel é apenas 
parcialmente tratado 

Oportunidades 

• Abrange a legislação europeia 

Ameaças 

• As experiências em auditorias 
podem ser melhor aprendidas em 
local de trabalho 
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CURSO DE FORMAÇÃO 2 (ESPANHA): 

Mestrado em Engenharia Automóvel  

 

O Mestrado em Engenharia Automóvel 
especializa os alunos para trabalhar na 
indústria automóvel, proporcionando-lhes o 
conhecimento necessário do ponto de vista 
técnico, gestão de projetos e produção 
para alcançar soluções viáveis económica 
e tecnicamente para os problemas atuais 
do setor automóvel. 

Este mestradoé claramente focado na 
prática uma vez que o seu principal objetivo 
é satisfazer as necessidades reais da 
indústria automóvel, tanto a nível nacional 
e internacional. Para isso, a aprendizagem 
baseia-se na resolução de casos reais na 
indústria, utilizando as mais modernas 
instalações e laboratórios para resolver: 
desde laboratórios até ao desenvolvimento 
e revisão de motores, para testar ruído e 
vibrações, passando por oficinas para a 
fabricação de todos os tipos de protótipos. 

Após a conclusão de estudos de pós-
graduação, os alunos neste mestrado são 
perfeitamente capazes de se juntar a 
equipas de engenharia de qualquer 
empresa na indústria automóvel, tanto 
fabricantes e fornecedores de 
componentes, subcomponentes e serviços. 

Os engenheiros de qualidade monitoram e 
auditam a qualidade de todos os bens 
manufaturados numa variedade de 
indústrias, incluindo as indústrias 
automóvel e eletrónica. Eles trabalham não 
só para encontrar defeitos, mas também 
para encontrar a causa do defeito e 
desenvolver uma solução. 

Prestador da formação: 

http://universidadeuropea.es/en/ 

SWOT 

Forças 

• Currículo projetado para atender às 
necessidades locais e padrões 
internacionais 

• Ambiente de trabalho após a 
graduação 

Fraquezas 

• Grande proporção de professores 
com experiência industrial limitada 

Oportunidades 

• Novas tendências na formação 
profissional multidisciplinar e novos 
métodos de ensino 

Ameaças 

• Diminuição de matrículas (interesse) 
na engenharia 

• Concorrência (local, regional e 
global) 
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CURSO DE FORMAÇÃO 3 (GRÉCIA): 

Gestão da Qualidade em Engenharia  
 
Fornecer as competências necessárias à 
gestão, administração e docência das 
organizações de ensino e formação, de 
forma a poder desenvolver e manter o seu 
próprio sistema de gestão da qualidade, 
seguindo os requisitos das normas ISO 
9001 e ISO 29990. 

Os cursos de formação têm uma duração 
de 5 dias (pontos ECVET: 3,5) e destinam-
se a diretores, gestores de qualidade, 
inspetores/ avaliadores de qualidade, 
pessoal administrativo, etc. 

Após a conclusão do curso de formação, o 
participante deverá distinguir os diferentes 
quadros de gestão da qualidade e 
comunicar as suas diferenças, identificar os 
principais processos da organização e 
desenvolver um mapa de processos, 
conceber os processos de gestão da 
qualidade da organização, monitorar e 
avaliar os processos e melhorar os 
processos de gestão da qualidade. 

Prestador da formação:  

Centro de Formação IDEC,  

http://www.trainingcentre.gr/ 

SWOT 

Forças 

• O conteúdo é muito descritivo e 
informativo 

• Fornece todo o material necessário 

Fraquezas 

• Preço (350€) 

Oportunidades 

• Pode ser financiado por programas 
da UE 

• Análise de dados 
• Lecionado online 

Ameaças 

• Informação dispersa 
• Oferecido aos trabalhadores nessa 

área 
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CURSO DE FORMAÇÃO4 (PORTUGAL): 

Curso de Sistemas de Gestão Ambiental 
(ISO 14001) 

 

O objetivo desta formação é implementar e 
conduzir um Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) em qualquer organização, 
aprendendo a: interpretar os requisitos da 
NP EN ISO 14001: 2012; conhecer os 
principais requisitos legais em matéria de 
gestão ambiental; implementar 
metodologias para a identificação e 
avaliação de aspetos e impactos 
ambientais; planear e monitorizar um 
programa de gestão ambiental; 
desenvolver procedimentos para o controlo 
operacional dos aspetos ambientais e 
resposta a emergências; desenvolver 
planos de medição e monitorização 
ambiental; verificar a implementação do 
SGA estabelecido pela organização de 
acordo com um plano de auditoria. 

O curso tem a duração de 30 horas e está 
estruturado da seguinte forma: 

• ISO 14001: 2012 - Conceitos gerais; 
• Legislação ambiental; 
• Metodologias para a identificação e 

avaliação de AAS; 
• Elaboração de Programas de Gestão 

Ambiental; 
• Estrutura e Responsabilidade / 

Formação e Consciencialização / 
Comunicação / Controlo Operacional / 
Capacidade de Resposta e Emergência; 

• Monitorização e Avaliação dos 
requisitos / Ação Corretiva e Preventiva; 

• Auditorias do SGA / Documentação 
SGA / Revisão pela Gestão; 

• Avaliação Final.

SWOT 

Forças 

• Curso de curta duração 
• Padrões de alta qualidade 
• Formador experiente 

Fraquezas 

• Formação lecionada exclusivamente 
dentro das empresas 

• Dirigido apenas para pessoas com 
licenciatura 

• Lecionada apenas numa cidade 

Oportunidades 

• Fornecer instalações para as 
formações 

• Aulas online 
• Parcerias com outras escolas 

Ameaças 

• Mudanças no mercado da procura e 
da regulação 

• Baixo nível de oferta de formadores 
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4.2. LIÇÕES APRENDIDAS DAS BOAS PRÁTICAS 

No projeto GREENS MATCH, mais de 20 
exemplos de boas práticas foram 
identificados nos países parceiros. Estas 
práticas, que visam reduzir a diferença 
entre a ofertae a necessidade de 
competênciasverdes, têm várias formas de 
organização e foco de comunicação, 
conforme descrito na figura a seguir. 
 

Figura4 – Âmbito das boas práticas. 

 
 
Adicionalmente, foram identificados 
esquemas diferentes de formaçãoque vão 
além das ofertas formais (mais detalhes 
podem ser encontrados no MAPA DE 
OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES), 
como a formação presencial, combinada ou 
em e-learning, orientação e 
aconselhamento/, uso de simuladores, etc.

Particularmente no que diz respeito à 
ocupação "Engenheiro da Qualidade ", um 
conjunto de boas práticas foram 
consideradas com especial relevância. 
Estas incluem exemplos do sector da 
indústria automóvel, mas também práticas 
de interesse geral a partir das quais as 
lições podem ser aprendidas e transferidas 
para o presente caso.  
 
CITY MOBIL2,é uma plataforma piloto para 
sistemas de transporte viários 
automatizados, que será implementada em 
vários ambientes urbanos Europeus. Este 
projeto vai permitir obter os veículos e 
torna-los disponíveis em locais 
piloto/estratégicos para efeitos de 
demonstração.  
 
FORMAÇÃO AJUSTADA AO 
CLIENTEpermite focar as necessidades 
específicas das empresas através de uma 
opção mais viável em termos técnicos e 
económicos, sendo particularmente 
relevante nos casos em que é necessário 
um programa que não está disponível no 
mercado. 
 
A COURSERA, uma plataforma de 
educação que colabora com universidades 
e organizações reconhecidas em todo o 
mundo para oferecer cursos gratuitos 
onlineque permitem caminhos de 
aprendizagem flexíveis, (na sua maioria) 
sem custos para os participantes. 
 
 
Em seguida detalham-se estas boas 
práticas.  

Cursos de formação personalizados

Projectos financiados, que visam suprimir os 
desajustes entre as competências verdes, 
fornecendo um curso de formação específico

Representação e consulta em feiras (de emprego), 
reuniões, eventos

Plataformas de informação e comunicação on-line 
para questões verdes (base de dados)

Prestadores de formação especial - online e offline

Reeducação, actualização de competências, novas 
legislações

Mentoria, trabalho colaborativo, trabalho voluntário, 
aprendizagem informal

Apoio a jovens empreendedores / auto-emprego

Rede, comunidade / fórum
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CITY MOBIL2 

Os sistemas de transporte automatizados são constituídos por veículos que operam sem 
condutor e em modo coletivo. Podem desempenhar um papel muito útil na matriz de 
transporte porque conseguem fornecer um bom serviço de transporte (individual ou coletivo) 
em áreas com menor exigência ou maior dispersão, complementando a oferta da rede 
principal de transporte público. Uma dezena de autoridades locais estão a candidatar-se 
para serem selecionadas como um dos cinco locais que acolherão uma demonstração de 
seis meses. Todos reconhecem o potencial da automação de veículos como parte 
potencialmente integrante da sua rede pública de transporte. Para efeitos da demonstração 
serão fornecidos dois conjuntos de seis veículos, que serão fornecidos por dois dos cinco 
produtores do projeto. Este projeto (http://www.citymobil2.eu/en/) vai permitir obter os 
veículos e torna-los disponíveis em locais piloto/estratégicos para efeitos de demonstração.  

 

FORMAÇÃO AJUSTADA AO CLIENTE  

A formação ajustada às necessidades das empresas é uma prática comum quando as 
necessidades dos participantes não são cobertas pela oferta de formação disponível nos 
fornecedores públicos ou privados, podendo ocorrer num formato presencial ou de e-learning 
(http://www.camarazaragoza.com/productos/formacion/formacion-a-medida/). Este tipo de 
formação tem vários prós: 1) aborda apenas o conteúdo que os participantes precisam / 
querem e esses conteúdos são transmitidos por especialistas nas matérias; 2) adequa-se 
perfeitamente aos perfis dos participantes, à cultura da empresa, ao calendário e às épocas 
do negócio; 3) a formação pode ser fornecida nas instalações da empresa ou noutro 
contexto, utilizando várias metodologias diferentes, conforme o acordado entre a empresa eo 
prestador de formação; 4) os custos dos cursos de formação podem ser (total ou 
parcialmente) reembolsados pela Fundação Tripartite ea sua gestão administrativa pode ser 
realizada gratuitamente pela Câmara de Comércio de Saragoça. 

 

COURSERA  

Coursera (https://www.coursera.org/) é uma plataforma de educação que colabora com as 
principais universidades e organizações do mundo inteiro (como a Universidade de Yale, a 
Universidade Johns Hopkins, a Universidade de Edimburgo, a Universidade de Pequim), 
para oferecer cursos em dezenas de tópicos. Esta plataforma privada oferece aulas online a 
partir de mais de 140 universidades e organizações educacionais. Os cursos são repetidos 
numa base regular e são gratuitos (no caso de não envolverem emissão de certificado). 
Através desta plataforma, os participantes podem aprender ao seu próprio ritmo, usando 
diferentes métodos de aprendizagem, tais como palestras de vídeo curtas, questionários 
interativos, avaliações por pares, etc. 
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5. REFERÊNCIAS 

 

  

Referências 5. 
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5. REFERÊNCIAS 

• Relatório de Estado da Arte 
• Mapa das Necessidades do Mercado de Trabalho Verde 
• Mapa da Oferta de Competências Verdes  
• Relatório de Benchmarking Estratégico 

http://greensmatch.eu/ 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este mapa foi desenvolvido no âmbito das atividades do projeto GREENS MATCH – 
“Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável”.  

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias e planos de formação alinhados com as necessidades das PME e 
com possíveis desajustes que as mesmas apresentem em termos das competências das suas 
ocupações verdes. O público-alvo do projeto são primeiramente as PME, mas também os 
atores que intervêm na educação, formação profissional e fomento do emprego, bem como 
decisores políticos e outros stakeholders interessados nas temáticas e resultados do projeto. 

Este documento, correspondente à ocupação verde “Técnico de Laboratório Ambiental ”, é 
parte integrante de uma coleção de roteiros de 15 ocupações verdes de 15 empresas 
diferentes que atuam em 4 setores (reciclagem e gestão de resíduos; transportes e logística; 
fabricação de veículos e; industria agroalimentar) e em 4 países diferentes (Alemanha, Grécia, 
Espanha e Portugal). 

O documento é estruturado em 4 capítulos principais: 

• ENQUADRAMENTO:  O primeiro capítulo apresenta brevemente o projeto e o consórcio; 

• METODOLOGIA:  O segundo capítulo foca-se na abordagem metodológica que levou ao 
desenvolvimento dos roteiros, e em particular, salientando-se o contato direto com as 
empresas e a análise extensiva das respetivas necessidades ligadas às suasocupações 
verdes; 

• A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-FOCO:  O terceiro capítulo é dedicado à descrição da 
ocupação verde e à identificação de pontos de melhoria, em resultado da análise às 
necessidades; 

• PLANO DE AÇÃO:  O quarto capítulo detalha o plano de ação desenhado para colmatar as 
necessidades identificadas, incluindo sugestões de curso de educação e formação 
considerados relevantes, bem como lições aprendidas das boas práticas; 

• REFERÊNCIAS:  O capítulo final lista os principais documentos consultados.  

 

Este documento pretende apoiar a aproximação entre as necessidades associadas à ocupação 
verde “Empreendedor Pecuário ”, a oferta educativa e formativa existente e as lições 
aprendidas das boas práticas.  

 

Os parceiros GREENSMATCH gostariam de expressar a s ua gratidão perante aqueles 
que gentilmente contribuíram para os resultados des te mapa.  

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação dos 
seus conteúdos que refletem os pontos de vista dos autores e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser realizada da informação aqui contida. 

Projeto n.º 2014-1-ES01-KA202-003695. 
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. O PROJETO GREENS MATCH

Mais de 20 milhões de empregos na 
Europa já se relacionam de alguma forma 
com o ambiente e, com o encorajamento 
da União Europeia (UE) para um futuro 
mais verde, esta tendência só poderá 
aumentar. A UE está empenhada em fazer 
crescer a economia,mas protegendo o 
Planeta e os seus preciosos recursos. 
Entre as prioridades estabelecidas para a 
Europa 2020(a nova estratégia económica 
da EU), realça-se a necessidade de um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Estas prioridades implicam 
construir uma economia competitiva em 
baixo carbono, eficiente em termos de 
recursos e que salvaguarda o meio 
ambiente, prevenindo a degradação, a 
perda da biodiversidade e o uso 
insustentável de recursos. 

Neste contexto, é importante salientar que 
os empregos verdes não são apenas 
empregos tecnológicos para uma elite 
altamente qualificada. É certo que a Europa 
precisa de cientistas, investigadores e 
engenheiros para desenvolver tecnologias 
de ponta que economizarão energia e 
recursos. No entanto, os colaboradores 
com formação técnica e de nível intermédio 
são igualmente fundamentais. É essencial, 
portanto, que estescolaboradorestenham 
acesso a formação que lhes permita estar 
melhor posicionados para explorar as mais 
recentes tecnologias e aplicações 
ecológicas. Contudo, de acordo com a 
Comunicação da Comissão (COM (2010) 
682 final) "Novas competências e novos 
empregos: a contribuição europeia para o 
pleno emprego", o problema não está na 

falta de formação, mas sim no ajuste entre 
as competências existentes e as 
necessidades do mercado de trabalho.  

No documento de trabalho dos serviços da 
Comissão (SWD) 2012 92 final, "Explorar o 
potencial de emprego do crescimento 
verde", salienta-se que deve ser dada 
especial atenção às pequenas e médias 
empresas (PME) e às suas necessidades. 
Muitas vezes, as PME não têm 
conhecimento de programas de formação 
oferecidos por prestadores de formação 
privados e públicos e / ou são céticos 
quanto ao impacto dessesprogramas. No 
entanto, estão muitas vezes abertos à 
formação informal entremuros (por 
exemplo, tutoria, orientação, 
aprendizagem, etc.) como forma 
preferencial de recrutamento de 
trabalhadores qualificados. 

Para atingir o objetivo de colmatar o fosso 
entre educação/formação verde e trabalho 
verde, um consórcio de 5 organizações de 
4 países (Alemanha, Espanha,Grécia e 
Portugal) ligadas à educação e formação 
(FEUZ – Fundación Cultural Privada 
Empresa-Universidad de Zaragoza; 
INOVA+ – Serviços de Consultadoria em 
Inovação Tecnológica, S.A.; e EEO Group 
– EEO Group S.A.) e ao emprego (COCI – 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza; e IHK – IHK Projekgesellschaft 
mbH), desenvolveram o projeto GREENS 
MATCH – “Correspondendo a Oferta de 
Competências Sustentáveis às 
Necessidades do Mercado de Trabalho 
Sustentável”.   

 

 

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da  economia verde através do 
fornecimento de estratégias de educação e formação alinhadas com as necessidades 
das PME,antevendo assim possíveis desajustes em ter mos das competências verdes. 
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Metodologia 2. 
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2. METODOLOGIA 

Como mencionado anteriormente, o projeto 
GREENS MATCH destina-se a apoiar o 
crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias de formação e 
educação alinhadas com as necessidades 

das PME,antevendo assim possíveis 
desajustes em termos das competências 
verdes. Para atingir este objetivo, a 
metodologia do projeto foi estruturada em 8 
módulos. 

Figura1 – Módulos do GREENS MATCH.    

1. GESTÃO E COORDENAÇÃO
• Gestão e coordenação transversal, incluindo 
técnica e financeira

• Reuniões de projeto para debater o progresso 
e definir próximos passos e responsabilidades

• Comunicação
• RELATÓRIOS

2. ESTADO DA ARTE
� Pesquisa e coleção de fontes de informação 
relevantes

� Revisão da literatura
� Compilação e sistematização de aspetos 
essenciais para o projeto

� RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE

3. MAPEAR AS NECESSIDADES DO 
MERCADO DE TRABALHO VERDE
• Envolvimento de PME e identificação de 15 
ocupações verdes

• Disgnóstico de necessidades do mercado de 
trabalho verde nas PME visadas

• Identificação das necessidades e das falhas 
nas ocupações selecionadas

• MAPA DAS NECESSIDADES NO MERCADO 
DE TRABALHO VERDE

4. MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 
VERDES
• Definição de linhas de orientação para o 
mapeamento das competências verdes

• Identificação de agentes de educação e 
formação cuja oferta incide sobre 
competências verdes

• Identificação de programas e currículos 
relacionados com o desenvolvimento de 
competências verdes

• MAPA DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES

5. BENCHMARKING ESTRATÉGICO
• Colecionar e reportar as melhores práticas por 
região

• Análise dos resultados num workshop
colaborativo

• Identificação de lições e prioridades para o 
futuro

• RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO

6. CORRESPONDÊNCIA ENTRE 
NECESSIDADES DO MERCADO TRABALHO 
E OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES
• Desenvolvimento de 15 roteiros nos quais se 
propõem medidas com vista à 
correspondência

• Resumo das atividades e resultados do projeto
• ROTEIROS DAS OCUPAÇÕES VERDES
• PUBLICAÇÃO FINAL

7. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA 
QUALIDADE
• Estabelecimento de um plano de riscos e 
contingências

• Desenvolvimento de ferramentas para acesso 
às atividades do projeto e respetivos resultados

• Monitorização da qualidade do projeto
• RELATÓRIOS

8. COMUNICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO
• Elaboração e implementação da estratégia de 
comunicação

• Desenvolvimento de ferramentas e 
organização de eventos para promover os 
resultados do projeto

• Ligação com os grupos-alvo, stakeholders e 
multiplicadores

• RELATÓRIOS
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O presente documento é o resultado das 
atividades do projeto, nomeadamente 
investigação documental e de campo 
realizada nos módulos 2 a 5 (
"Gestão e coordenação", a “Monitorização 
e controlo da qualidade” e a “C
valorização e transferência do projeto
atividades transversais eligadas
organização e disseminação do projeto

Este roteiro (juntamente com os 14 
congéneres) é considerado o principal 
resultado do módulo "Correspondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes

No geral, a metodologia adotada
traduzida nas seguintes etapas:
• Identificação de medidas para o 

desenvolvimento da economia verde a 
nível nacional - estas medidas 
compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao 
- Estado da Arte); 

• Identificação das necessidades 
mercado de trabalho 
empresas selecionadas e 
ocupações verdes, seus 
necessidades –os resultadosforam 
resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE (ligado ao módulo 
3 – Mapear as Necessida
Mercado de Trabalho Verde)

• Identificação e organização da oferta 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas 
oferta relevante é compilada no MAPA 
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES (ligado ao 
Mapeamento de Competências Verdes)

• Identificação de boas práticas relativas à 
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 
mercado de trabalho - estes exemplos 
bem-sucedidos são descritos no 
RELATÓRIO 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Técnico de Laboratório Ambiental

Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

O presente documento é o resultado das 
omeadamente da 

investigação documental e de campo 
2 a 5 (sendo a 
a “Monitorização 

” e a “Comunicação, 
ferência do projeto" 

atividades transversais eligadas à 
do projeto). 

juntamente com os 14 
) é considerado o principal 

orrespondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes". 

adotada pode ser 
traduzida nas seguintes etapas: 

Identificação de medidas para o 
desenvolvimento da economia verde a 

estas medidas foram 
compiladas no RELATÓRIO DO 

ARTE (ligado ao módulo 2 

essidades do atual 
de trabalho verde em 

empresas selecionadas e seleção de 15 
ocupações verdes, seus perfis e 

os resultadosforam 
MAPA DAS 

O MERCADO DE 
(ligado ao módulo 

Mapear as Necessidades do 
erde); 

Identificação e organização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 

selecionadas –a 
elevante é compilada no MAPA 

DE COMPETÊNCIAS 
módulo 4 - 

Mapeamento de Competências Verdes); 
Identificação de boas práticas relativas à 

as competências 
existentes e as necessidades do 

estes exemplos 
sucedidos são descritos no 

DE 
GESTRATÉGICO 

(relacionado com o 
Benchmarking Estratégico

• Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 
identificadas 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 
módulo 6 – Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes).

Estes roteiros versam sobre as
ocupações: 

Figura2 – Ocupações selecionadas no 
GREENS MATCH.

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 
cada parceiro selecionou
ocupações dentro dos sectores

Depois da identificação das 
ocupações, cada parceiro executou um 
programa de entrevistas
passos. 

• Assistente administrativo numa instalação de 
tratamento de resíduos

• Engenheiro ambiental
• Gestor de tratamento de resíduos
• Responsável pela seleção e plano de 

classificação em geral
• Responsável pela recolha de resíduos 

urbanos
• Técnico em gestão de resíduos industriais
• Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

• Condutor de pesados
• Responsável pelo tráfego

Transportes e Logística

• Engenheiro da qualidade

Fabricação de Veículos

• Empreededor pecuário
• Operador do centro de controlo da estação 

de tratamento de águas residuais
• Técnico de controlo da qualidade
• Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

local de trabalho
• Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 

Qualidade, Ambiente e Segurança Alimentar

Indústria Agroalimentar

DA OCUPAÇÃO VERDE 
Técnico de Laboratório Ambiental 
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(relacionado com o módulo 5 –
Benchmarking Estratégico); 
Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 

- estes 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 

Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes). 

roteiros versam sobre as seguintes 

Ocupações selecionadas no âmbito do 
REENS MATCH. 

 

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 

selecionou 3 empresas/ 3 
ocupações dentro dos sectores-chave. 

Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 

e entrevistas seguindo 3 

Assistente administrativo numa instalação de 

Gestor de tratamento de resíduos
Responsável pela seleção e plano de 

Responsável pela recolha de resíduos 

Técnico em gestão de resíduos industriais
Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

Operador do centro de controlo da estação 
de tratamento de águas residuais
Técnico de controlo da qualidade
Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 
Segurança Alimentar



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Técnico de Laboratório Ambiental 
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Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 
previamente identificadas pelos parceirose 

foi-lhes pedido que identificassem perfis de 
ocupações adicionais e as respetivas 
necessidades 

Figura3 – Módulos do GREENS MATCH. 

Primeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passo 

Segundo passSegundo passSegundo passSegundo passoooo 

Terceiro passoTerceiro passoTerceiro passoTerceiro passo 

Existem 
ocupações verdes 
na sua empresa?

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 
funções

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Existem ocupações na sua 
empresa que, não sendo 

verdes, exigem 
competências verdes? 

Em que ocupações existem  
perfis de competências 

verdes?

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

Quais os recursos úteis para 
colmatar as necessidades 

identificadas?

A curto prazo A médio prazo

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  
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Alguma destas funções existem 
na sua empresa?

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Técnico de Laboratório Ambiental

Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

Existem na sua empres outras 
funções relacionadas com a 

economia verde? 

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

DA OCUPAÇÃO VERDE 
Técnico de Laboratório Ambiental 
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Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

Em que cargos? 
Qual é o seu perfil profissional 
(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Técnico Ambiental de Laboratório 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

 

  

3. A empresa e a ocupação-alvo 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

3.1. BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa que identificou a função de 
“Técnico Ambiental de Laboratório ” 
dedica-se ao desenvolvimento e 
implementação de soluções técnicas para 
problemas de contaminação de solos e 
águas subterrâneas. De forma concertada, 
oferece aos seus clientes um apoio 
profissional e tecnológico que permite a 
investigação, caracterização, diagnóstico e 
correção da poluição, através de uma 
ampla gama de soluções e serviços. 

As atividades verdes da empresa são as 
seguintes: 

• Gestão integrada de resíduos perigosos 
e não perigosos; 

• Gestão de embalagens; 
• Solo Contaminado, Caracterização 

Ambiental, Estudos, Pesquisa e 
recuperação ambiental do solo; 

• Fábrica de Compostagem; 
• Limpeza Industrial e Urbana.    

3.2. BREVE DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO VERDE 

A empresa em questão identificou a 
ocupação "Técnico Ambiental de 
Laboratório" como técnico de nível 
intermédio com extenso conhecimento 
teórico e prático sobre as técnicas de 
amostragem e análise mais comumente 
utilizadas, com relação a vários vetores 
ambientais (água, lixo, ar, terra), etc. 

As suas principais funções incluem: 

• Levar amostras de influentes ambientais 
e efluentes poluentes das instalações e 
do ambiente, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos; 

• Aplicar as técnicas analíticas adequadas 
ao parâmetro a ser avaliado num 
determinado vetor ambiental, de acordo 
com os Procedimentos Operacionais 
Padrão (POP) e regulamentos 
ambientais estabelecidos, com a 
frequência programada; 

• Registar os resultados e processá-los 
estatisticamente para a elaboração de 
relatórios técnicos; 

• Avaliar os resultados com base nos 
valores orientadores estabelecidos nas 
normas ambientais e informar os 
responsáveis pelas instalações, se 
necessário, sobre os desvios 
observados e as suas possíveis causas; 

• Manter e calibrar os equipamentos, 
infraestruturas e dispositivos de 
laboratório; 

• Programar a série de análises com base 
nas necessidades e possibilidades de 
serviço; 

• Estabelecer e manter boas práticas de 
laboratório: POP, manual de qualidade, 
etc. 

• Otimizar o consumo de reagentes, água, 
energia e tempo. 

 

3.3. NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

A empresa acredita que os seus 
trabalhadores devem ser versáteis e que, 
por isso devemcontinuamente 
desenvolveras suas competências. Assim, 
a empresa considera ser necessário um 
conhecimento complementar 
àscompetências puramente técnicas de um 
técnico químico, incluindo: 

• Conhecimento de regulamentos 
ambientais e como documentá-los; 

• Conhecimentos estatísticos para 
elaborar relatórios de avaliação das 
amostras analisadas; 

• Conhecimento que suporte a 
caracterização de resíduos. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

  

Plano de ação 4. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

4.1. AÇÕES DE FORMAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO 1 (ALEMANHA): 

Engenheiro de Proteção Ambiental 
Certificado pelo Estado  
 
Este curso tem a duração de dois anos e é 
um curso de formação complementar 
baseado num diploma profissional já 
existente (profissão específica relacionada 
com o trabalho ambiental ou de 
laboratório). 
Dadas as crescentes mudanças ambientais 
há hoje em diauma enorme necessidade de 
engenheiros e técnicos, que lidam com e 
tentam resolver problemas ambientais, 
como a poluição do ar, da água e do solo. 
Além disso, as energias renováveis são o 
foco da tecnologia ambiental na era de 
necessidades energéticas sempre 
crescentes e recursos decrescentes. Os 
engenheiros ambientais lidam com 
equipamentos técnicos e ambientais, bem 
como questões legais e económicas de 
proteção ambiental. O campo de atividade 
profissional não é, portanto, uniforme e 
permite o emprego na indústria, bem como 
no sector público ou em associações e 
empresas de serviços. A formação para se 
tornar como técnico certificado ambiental 
fornece os conhecimentos científicos 
necessários e ecológicos básicos que 
serão aprofundados e aplicados em 
disciplinas vocacionais. O ensino 
profissional prende-se como a gestão de 
resíduos, reciclagem, proteção contra o 
ruído, gestão de substâncias perigosas, 
segurança no local de trabalho, controlo de 
resíduos e emissões, metrologia e energias 
renováveis.  
 
Prestador da formação:  

• http://blindow.de/Umweltschutztechnik 

SWOT 

Forças 

• Com base no conhecimento e 
experiências práticas existentes os 
participantes podem aplicar os 
conhecimentos adquiridos e as 
competências diretamente à prática 

• Abordagem técnica 
• A entrada na faculdade pode ser 

adquirida simultaneamente 

Fraquezas 

• Formação a tempo inteiro (não 
aplicável às necessidades de 
formação a tempo parcial) 

Oportunidades 

• Fornecimento de formações para 
gerentes/ técnicos de nível 
intermédio 

Ameaças 

• Mudanças rápidas na legislação (a 
nível nacional e europeu) 
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CURSO DE FORMAÇÃO 2 (ESPANHA): 

Mestrado em Gestão, Tratamento e 
Recuperação de Resíduos  

É um mestrado oferecido pela Universidade 
de Valência e gerido pela Fundação 
Empresa-Universidade de Valência e tem 
um volume de trabalho de 62 créditos 
ECTS. 

Tem como objetivo proporcionar aos alunos 
conhecimentos relacionados com a origem, 
problemática, tipologia, recolha, transporte, 
minimização, eliminação e valorização de 
resíduos, bem como aspetos jurídicos e 
administrativos. 

O mestrado visa que os alunos possam 
gerir qualquer tipo de tarefa relacionada 
com a gestão, tratamento e / ou 
recuperação de resíduos, do ponto de vista 
profissional. 

O aluno conhecerá todos os protocolos de 
ação e protocolos padronizados 
relacionados à gestão, tratamento e 
recuperação de resíduos, para que possa 
implementar conhecimentos, habilidades, 
ferramentas, técnicas e tratamentos. 

O programa de formação é o seguinte: 

• Generalidades, conceitos e aspetos 
legais sobre resíduos; 

• Gestão de resíduos e formalidades 
administrativas para instalações; 

• Gestão de resíduos; 
• Recuperação de resíduos. 

Prestador do curso: 

• Enterprise-University Foundation of 
Valencia. ADEIT (http://www.adeituv.es/) 

SWOT 

Forças 

• Sem deslocamentos e sem 
cronograma estabelecido: é um 
curso à distância fornecido numa 
plataforma virtual 

• Aborda as competências exigidas 
pela profissão selecionada ligada à 
caracterização de resíduos, aos 
regulamentos ambientais e à sua 
documentação 

• Para graduados universitários 

Fraquezas 

• Custo: 1.460€ 
• Para receber o título, o estudante 

deve passar, analisar e enviar um 
rascunho final. Compromisso de 
tempo é importante 

Oportunidades 

• É uma formação estável. O curso 
atual é a quarta edição 

• Fornece um fórum de discussão com 
o corpo docente do mestrado 

• É possível solicitar uma bolsa de 
estudo 

Ameaças 

• As taxas para a emissão do diploma 
ou certificado que ateste a conclusão 
do curso não estão incluídas na taxa 
de inscrição 
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CURSO DE FORMAÇÃO 3 (ESPANHA): 

Estatísticas com Excel para laboratórios  

Este é um curso particular numa plataforma 
virtual online que é realizada em 35 ou 75 
horas, dependendo da modalidade 
escolhida. O objetivo principal é usar as 
funções do Excel para colocar em prática o 
conhecimento estatístico exigido num 
laboratório. 

O programa de formação é o seguinte: 

1. Estatísticas descritivas dos laboratórios; 
2. Estatísticas inferenciais para 

laboratórios; 
3. Regressão e correlação para 

laboratórios; 
4. Aplicações de estatística no laboratório 

usando Excel; 
5. Outros conteúdos (opção estendida). 

 

Prestador da formação: 

• www.tcmmetrologia.com 

SWOT 

Forças 

• O custo do curso pode ser 
reembolsado pela Fundação 
Tripartita. 

• Obter diploma certificando a 
formação 

• A modalidade alargada implica 
monitorização e formação 
complementar durante 6 meses após 
o final do curso para resolver 
dúvidas dos alunos 

• O participante recebe material 
adicional como estudos de caso 

• Formação através de plataforma 
online 

Fraquezas 

• A modalidade padrão não tem 
monitorização dos participantes  

Oportunidades 

• Várias chamadas ao longo do ano 
• Permite o acesso à formação em 

dois tipos de modalidades (Standard: 
35 horas, 262,5 € e Estendido: 75 
horas, 562,5 €) 

• Estão disponíveis testes de 
autoavaliação. Eles não são usados 
para qualificar, mas preparar para o 
exame final 

• Grande experiência do corpo 
docente 

Ameaças 

• Conhecimentos prévios sobre Excel 
e controlo de qualidade são 
necessários 
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CURSO DE FORMAÇÃO 4 (GRÉCIA): 

Bacharelato em Engenharia Tecnológica 
e Ecológica  

No Departamento de Engenharia Ambiental 
opera o Laboratório de Engenharia 
Tecnológica e Ecológica, que responde às 
necessidades educativas e de investigação 
e desenvolvimento do Departamento nos 
seguintes campos: 1) Gestão e 
recuperação de rios, lagos e sistemas 
costais; 2) Hidráulica Ambiental, hidrologia 
técnica, hidrodinâmica e gestão de 
recursos aquáticos; 3) Gestão integrada da 
água e tratamento de águas residuais 
através de sistemas de tratamento naturais.  

As principais disciplinas oferecidas pelo 
Laboratório incluem: 

• Mecânica de Fluídos 
• Geologia Ambiental 
• Oceanografia Física 
• Engenharia Hidrológica 
• Engenharia Tecnológica e Ecológica 
• Hidráulica Aplicada e Águas 

Subterrâneas 
• Gestão de Recursos Aquáticos 
• Geodésia 
• Mecânica de Fluídos Computacional 

(vertente ambiental) 
• Gestão Ambiental de Sistemas 

Aquáticos Continentais e Costais  
• Investigação Operacional  
 

Prestador da formação: 

• http://www.env.duth.gr/labs/ecological.e
n.shtml 

SWOT 

Forças 

• Educação terciária de elevada 
qualidade 

• Equivalente a nível 7 no QNQ 

Fraquezas 

• Necessário estar registado no 
Departamento e frequentar pelo 
menos 10 semestres 

Oportunidades 

• O objetivo principal da 
Escola/Departamento prende-se com 
a investigação aplicada 

Ameaças 

• Os estudantes devem completar as 
disciplinas e defender com sucesso 
a sua tese 
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CURSO DE FORMAÇÃO 5 (PORTUGAL): 

Estatística Aplicada para Laboratórios 
de Teste  

O objetivo do curso é i) transmitir aos 
participantes os conceitos básicos de teoria 
de probabilidade e os conceitos básicos de 
estatística; ii) apresentar os instrumentos 
estatísticos mais relevantes (que permitem 
a recolha e organização, o resumo e a 
análise dos dados recolhidos 
experimentalmente) com exemplos claros e 
o exercício da sua aplicação; e iii) aplicar 
esses conceitos e ferramentas de acordo 
com as necessidades dos laboratórios. 

O curso de formação prevê apresentações 
teóricas apoiadas por exemplos práticos 
utilizando ferramentas informáticas. Serão 
apresentadas diversas práticas de casos 
ao longo do programa de 28 horas sobre os 
seguintes temas: 

• Métodos de amostragem; 
• Erros em análises laboratoriais; 
• Distribuição de frequências e medidas 

estatísticas; 
• Variáveis aleatórias e suas distribuições; 
• Teoria da estimação; 
• Testes de hipóteses; 
• Outliers; 
• Análise da Variância – ANOVA; 
• Ajuste, regressão e correlação; 
• De desvios à normalidade – avaliação;  
• Cartões de controlo aplicados em 

laboratórios; 
• Testes não paramétricos e estatísticas 

robustas. 

SWOT 

Forças 

• Acesso para técnicos e diretores 
• Utilização de vários métodos 

(teóricos e práticos) 
• Formador especializado 

Fraquezas 

• Preço (400 € para associados e 510 
€ para não associados) 

• Lecionada apenas numa cidade 
• Lecionada durante o dia 

Oportunidades 

• Bastante procura em cursos pós-
laborais 

• Parcerias com outras escolas 
• Integração da perspetiva 

internacional 

Ameaças 

• Lei de acreditação mais restrita 
• Mudanças na procura do mercado 
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4.2. LIÇÕES APRENDIDAS DAS BOAS PRÁTICAS 

No projeto GREENS MATCH, mais de 20 
exemplos de boas práticas foram 
identificados nos países parceiros. Estas 
práticas, que visam reduzir a diferença 
entre a ofertae a necessidade de 
competênciasverdes, têm várias formas de 
organização e foco de comunicação, 
conforme descrito na figura a seguir. 
 

Figura4 – Âmbito das boas práticas. 

 
 
Adicionalmente, foram identificados 
esquemas diferentes de formaçãoque vão 
além das ofertas formais (mais detalhes 
podem ser encontrados no MAPA DE 
OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES), 
como a formação presencial, combinada ou 
em e-learning, orientação e 
aconselhamento/, uso de simuladores, etc.

Particularmente no que diz respeito à 
ocupação "Técnico Ambiental de 
Laboratório ", um conjunto de boas 
práticas foram consideradas como de 
especial relevância. Estas incluem 
exemplos do sector da reciclagem e gestão 
de resíduos, mas também práticas de 
interesse geral a partir das quais as lições 
podem ser aprendidas e transferidas para o 
presente caso. 
 
ECOEMPLEO.COMé um observatório 
especializado que estuda e analisa a 
situação atual e as tendências do emprego 
verde, bem como as necessidades de 
formação no sector da atividade ambiental. 
Esta plataforma monitoriza, analisa e 
estuda o mercado e as profissões verdes. 

 
ACADEMIA LIPOR é uma entidade de 
Formação Certificada pela Fundação para 
Estudos e Formações Municipais (CEFA) e 
visa desenvolver e dar forma às 
competências através de cursos e 
qualificações, métodos e equipamentos 
pedagógicos avançados. 

 
A COURSERA, uma plataforma de 
educação que colabora com universidades 
e organizações reconhecidas em todo o 
mundo para oferecer cursos gratuitos 
onlineque permitem caminhos de 
aprendizagem flexíveis, (na sua maioria) 
sem custos para os participantes 
 
Em seguida detalham-se estas boas 
práticas.  
 

Cursos de formação personalizados

Projectos financiados, que visam suprimir os 
desajustes entre as competências verdes, 
fornecendo um curso de formação específico

Representação e consulta em feiras (de emprego), 
reuniões, eventos

Plataformas de informação e comunicação on-line 
para questões verdes (base de dados)

Prestadores de formação especial - online e offline

Reeducação, actualização de competências, novas 
legislações

Mentoria, trabalho colaborativo, trabalho voluntário, 
aprendizagem informal

Apoio a jovens empreendedores / auto-emprego

Rede, comunidade / fórum
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ECOEMPLEO 

ECOEMPLEO (www.ecoempleo.com) é um observatório especializado que estuda e analisa 
a situação e as tendências do emprego verde e as necessidades de formação no sector 
verde (ambiental). Iniciada em 2001,em Valência, a sua atividade estende-se por todo o 
território espanhol. O objetivo principal desta iniciativa é fornecer informação fiável sobre a 
situação e as tendências das profissões, as necessidades de emprego e formação do sector 
ambiental, através da observação, análise e estudo do mercado, bem como das profissões 
com conteúdo verde. Esta plataforma visa também proporcionar soluções para a escassez 
de ferramentas e estruturas que aceleram o mercado de trabalho neste sector.Focada em 
quatro áreas (investigação e análise, mercado de trabalho, empreendedorismo verde e 
divulgação de resultados), esta iniciativa destina-se a jovens recém-formados e jovens no 
último ano de formação, empreendedores, administrações públicas com intervenção nas 
áreas do emprego e do ambiente, os empregadores e as associações empresariais. A 
plataformaé gerida pelo Instituto Mediterrâneo para o Desenvolvimento Sustentável 
(MEDES). 

 

ACADEMIA LIPOR 

Os cursos fornecidos pela academia (http://www.lipor.pt/pt/servicos/academia-lipor/) focam 
diversos campos que foram especificamente projetados para atender às necessidades do 
mercado (Agricultura Biológica, Compostagem, Vermi-compostagem e Resíduos 
Alimentares, Gestão de Resíduos, Otimização de Resíduos, Educação Ambiental e 
Cidadania e Sustentabilidade, Minimização da Produção de Resíduos, etc.). O objetivo desta 
iniciativa e dos seus cursos é implementar uma estratégia de referência no âmbito da gestão 
sustentável dos resíduos, bem como reforçar uma educação para uma gestão eficaz e 
correta dos resíduos. Em particular, o curso de Gestão de Resíduos destina-se a técnicos 
com responsabilidades relacionadas com a gestão de resíduos e pessoas que pretendem 
alargar os seus conhecimentos no domínio. Foi reconhecido de forma significativa nos 
sectores empresariais em Portugal. 

 

COURSERA  

Coursera (https://www.coursera.org/) é uma plataforma de educação que colabora com as 
principais universidades e organizações do mundo inteiro (como a Universidade de Yale, a 
Universidade Johns Hopkins, a Universidade de Edimburgo, a Universidade de Pequim), 
para oferecer cursos em dezenas de tópicos. Esta plataforma privada oferece aulas online a 
partir de mais de 140 universidades e organizações educacionais. Os cursos são repetidos 
numa base regular e são gratuitos (no caso de não envolverem emissão de certificado). 
Através desta plataforma, os participantes podem aprender ao seu próprio ritmo, usando 
diferentes métodos de aprendizagem, tais como palestras de vídeo curtas, questionários 
interativos, avaliações por pares, etc. 
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Referências 5. 
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5. REFERÊNCIAS 

• Relatório de Estado da Arte 
• Mapa das Necessidades do Mercado de Trabalho Verde 
• Mapa da Oferta de Competências Verdes  
• Relatório de Benchmarking Estratégico 

http://greensmatch.eu/ 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este mapa foi desenvolvido no âmbito das atividades do projeto GREENS MATCH – 
“Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável”.  

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias e planos de formação alinhados com as necessidades das PME e 
com possíveis desajustes que as mesmas apresentem em termos das competências das suas 
ocupações verdes. O público-alvo do projeto são primeiramente as PME, mas também os 
atores que intervêm na educação, formação profissional e fomento do emprego, bem como 
decisores políticos e outros stakeholders interessados nas temáticas e resultados do projeto. 

Este documento, correspondente à ocupação verde “Assistente Administrativo numa 
Instalação de Tratamento de Resíduos ”, é parte integrante de uma coleção de roteiros de 15 
ocupações verdes de 15 empresas diferentes que atuam em 4 setores (reciclagem e gestão de 
resíduos; transportes e logística; fabricação de veículos e; industria agroalimentar) e em 4 
países diferentes (Alemanha, Grécia, Espanha e Portugal). 

O documento é estruturado em 4 capítulos principais: 

• ENQUADRAMENTO:  O primeiro capítulo apresenta brevemente o projeto e o consórcio; 

• METODOLOGIA:  O segundo capítulo foca-se na abordagem metodológica que levou ao 
desenvolvimento dos roteiros, e em particular, salientando-se o contato direto com as 
empresas e a análise extensiva das respetivas necessidades ligadas às suasocupações 
verdes; 

• A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-FOCO:  O terceiro capítulo é dedicado à descrição da 
ocupação verde e à identificação de pontos de melhoria, em resultado da análise às 
necessidades; 

• PLANO DE AÇÃO:  O quarto capítulo detalha o plano de ação desenhado para colmatar as 
necessidades identificadas, incluindo sugestões de curso de educação e formação 
considerados relevantes, bem como lições aprendidas das boas práticas; 

• REFERÊNCIAS:  O capítulo final lista os principais documentos consultados.  

 

Este documento pretende apoiar a aproximação entre as necessidades associadas à ocupação 
verde “Assistente Administrativo numa Instalação de Tratam ento de Resíduos ”, a oferta 
educativa e formativa existente e as lições aprendidas das boas práticas.  

 

Os parceiros GREENSMATCH gostariam de expressar a s ua gratidão perante aqueles 
que gentilmente contribuíram para os resultados des te mapa.  

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação dos 
seus conteúdos que refletem os pontos de vista dos autores e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser realizada da informação aqui contida. 

Projeto n.º 2014-1-ES01-KA202-003695. 
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1. ENQUADRAMENTO 

  

1. Enquadramento 
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. O PROJETO GREENS MATCH

Mais de 20 milhões de empregos na 
Europa já se relacionam de alguma forma 
com o ambiente e, com o encorajamento 
da União Europeia (UE) para um futuro 
mais verde, esta tendência só poderá 
aumentar. A UE está empenhada em fazer 
crescer a economia,mas protegendo o 
Planeta e os seus preciosos recursos. 
Entre as prioridades estabelecidas para a 
Europa 2020(a nova estratégia económica 
da EU), realça-se a necessidade de um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Estas prioridades implicam 
construir uma economia competitiva em 
baixo carbono, eficiente em termos de 
recursos e que salvaguarda o meio 
ambiente, prevenindo a degradação, a 
perda da biodiversidade e o uso 
insustentável de recursos. 

Neste contexto, é importante salientar que 
os empregos verdes não são apenas 
empregos tecnológicos para uma elite 
altamente qualificada. É certo que a Europa 
precisa de cientistas, investigadores e 
engenheiros para desenvolver tecnologias 
de ponta que economizarão energia e 
recursos. No entanto, os colaboradores 
com formação técnica e de nível intermédio 
são igualmente fundamentais. É essencial, 
portanto, que estescolaboradorestenham 
acesso a formação que lhes permita estar 
melhor posicionados para explorar as mais 
recentes tecnologias e aplicações 
ecológicas. Contudo, de acordo com a 
Comunicação da Comissão (COM (2010) 
682 final) "Novas competências e novos 
empregos: a contribuição europeia para o 
pleno emprego", o problema não está na 

falta de formação, mas sim no ajuste entre 
as competências existentes e as 
necessidades do mercado de trabalho.  

No documento de trabalho dos serviços da 
Comissão (SWD) 2012 92 final, "Explorar o 
potencial de emprego do crescimento 
verde", salienta-se que deve ser dada 
especial atenção às pequenas e médias 
empresas (PME) e às suas necessidades. 
Muitas vezes, as PME não têm 
conhecimento de programas de formação 
oferecidos por prestadores de formação 
privados e públicos e / ou são céticos 
quanto ao impacto dessesprogramas. No 
entanto, estão muitas vezes abertos à 
formação informal entremuros (por 
exemplo, tutoria, orientação, 
aprendizagem, etc.) como forma 
preferencial de recrutamento de 
trabalhadores qualificados. 

Para atingir o objetivo de colmatar o fosso 
entre educação/formação verde e trabalho 
verde, um consórcio de 5 organizações de 
4 países (Alemanha, Espanha,Grécia e 
Portugal) ligadas à educação e formação 
(FEUZ – Fundación Cultural Privada 
Empresa-Universidad de Zaragoza; 
INOVA+ – Serviços de Consultadoria em 
Inovação Tecnológica, S.A.; e EEO Group 
– EEO Group S.A.) e ao emprego (COCI – 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza; e IHK – IHK Projekgesellschaft 
mbH), desenvolveram o projeto GREENS 
MATCH – “Correspondendo a Oferta de 
Competências Sustentáveis às 
Necessidades do Mercado de Trabalho 
Sustentável”.   

 

 

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da  economia verde através do 
fornecimento de estratégias de educação e formação alinhadas com as necessidades 
das PME,antevendo assim possíveis desajustes em ter mos das competências verdes. 



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Assistente Administrativo numa Instalação de Tratamento de Resíduos 

 
 

 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável 

8 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

  

Metodologia 2. 



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Assistente Administrativo numa Instalação de Tratamento de Resíduos 

 
 

 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável 

9 

2. METODOLOGIA 

Como mencionado anteriormente, o projeto 
GREENS MATCH destina-se a apoiar o 
crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias de formação e 
educação alinhadas com as necessidades 

das PME,antevendo assim possíveis 
desajustes em termos das competências 
verdes. Para atingir este objetivo, a 
metodologia do projeto foi estruturada em 8 
módulos. 

Figura1 – Módulos do GREENS MATCH.    

1. GESTÃO E COORDENAÇÃO
• Gestão e coordenação transversal, incluindo 
técnica e financeira

• Reuniões de projeto para debater o progresso 
e definir próximos passos e responsabilidades

• Comunicação
• RELATÓRIOS

2. ESTADO DA ARTE
� Pesquisa e coleção de fontes de informação 
relevantes

� Revisão da literatura
� Compilação e sistematização de aspetos 
essenciais para o projeto

� RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE

3. MAPEAR AS NECESSIDADES DO 
MERCADO DE TRABALHO VERDE
• Envolvimento de PME e identificação de 15 
ocupações verdes

• Disgnóstico de necessidades do mercado de 
trabalho verde nas PME visadas

• Identificação das necessidades e das falhas 
nas ocupações selecionadas

• MAPA DAS NECESSIDADES NO MERCADO 
DE TRABALHO VERDE

4. MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 
VERDES
• Definição de linhas de orientação para o 
mapeamento das competências verdes

• Identificação de agentes de educação e 
formação cuja oferta incide sobre 
competências verdes

• Identificação de programas e currículos 
relacionados com o desenvolvimento de 
competências verdes

• MAPA DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES

5. BENCHMARKING ESTRATÉGICO
• Colecionar e reportar as melhores práticas por 
região

• Análise dos resultados num workshop
colaborativo

• Identificação de lições e prioridades para o 
futuro

• RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO

6. CORRESPONDÊNCIA ENTRE 
NECESSIDADES DO MERCADO TRABALHO 
E OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES
• Desenvolvimento de 15 roteiros nos quais se 
propõem medidas com vista à 
correspondência

• Resumo das atividades e resultados do projeto
• ROTEIROS DAS OCUPAÇÕES VERDES
• PUBLICAÇÃO FINAL

7. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA 
QUALIDADE
• Estabelecimento de um plano de riscos e 
contingências

• Desenvolvimento de ferramentas para acesso 
às atividades do projeto e respetivos resultados

• Monitorização da qualidade do projeto
• RELATÓRIOS

8. COMUNICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO
• Elaboração e implementação da estratégia de 
comunicação

• Desenvolvimento de ferramentas e 
organização de eventos para promover os 
resultados do projeto

• Ligação com os grupos-alvo, stakeholders e 
multiplicadores

• RELATÓRIOS



Assistente Administrativo numa I

 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do 
Trabalho Sustentável 

O presente documento é o resultado das 
atividades do projeto, nomeadamente 
investigação documental e de campo 
realizada nos módulos 2 a 5 (
"Gestão e coordenação", a “Monitorização 
e controlo da qualidade” e a “C
valorização e transferência do projeto
atividades transversais eligadas à 
organização e disseminação do projeto

Este roteiro (juntamente com os 14 
congéneres) é considerado o principal 
resultado do módulo "Correspondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes

No geral, a metodologia adotada
traduzida nas seguintes etapas:
• Identificação de medidas para o 

desenvolvimento da economia verde a 
nível nacional - estas medidas 
compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao 
- Estado da Arte); 

• Identificação das necessidades 
mercado de trabalho 
empresas selecionadas e 
ocupações verdes, seus 
necessidades –os resultadosforam 
resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE (ligado ao módulo 
3 – Mapear as Necessidades do 
Mercado de Trabalho Verde)

• Identificação e organização da oferta 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas 
oferta relevante é compilad
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES (ligado ao 
Mapeamento de Competências Verdes)

• Identificação de boas práticas relativas à 
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 
mercado de trabalho - estes exemplos 
bem-sucedidos são descritos no 
RELATÓRIO 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO
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O presente documento é o resultado das 
omeadamente da 

investigação documental e de campo 
2 a 5 (sendo a 
a “Monitorização 

” e a “Comunicação, 
rência do projeto" 

atividades transversais eligadas à 
do projeto). 

juntamente com os 14 
) é considerado o principal 

orrespondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 

competências verdes". 

adotada pode ser 
traduzida nas seguintes etapas: 

Identificação de medidas para o 
desenvolvimento da economia verde a 

estas medidas foram 
compiladas no RELATÓRIO DO 

ARTE (ligado ao módulo 2 

Identificação das necessidades do atual 
de trabalho verde em 

empresas selecionadas e seleção de 15 
ocupações verdes, seus perfis e 

os resultadosforam 
MAPA DAS 

O MERCADO DE 
(ligado ao módulo 

Mapear as Necessidades do 
erde); 

Identificação e organização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 

selecionadas –a 
elevante é compilada no MAPA 

DE COMPETÊNCIAS 
módulo 4 - 

Mapeamento de Competências Verdes); 
Identificação de boas práticas relativas à 

as competências 
existentes e as necessidades do 

estes exemplos 
sucedidos são descritos no 

DE 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO 

(relacionado com o 
Benchmarking Estratégico

• Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 
identificadas 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 
módulo 6 – Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes).

Estes roteiros versam sobre as
ocupações: 

Figura2 – Ocupações selecionadas no 
GREENS MATCH.

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 
cada parceiro selecionou
ocupações dentro dos sectores

Depois da identificação das 
ocupações, cada parceiro executou um 
programa de entrevistas seguindo 3 
passos. 

• Assistente administrativo numa 
instalação de tratamento de resíduos

• Engenheiro ambiental
• Gestor de tratamento de resíduos
• Responsável pela seleção e plano de 

classificação em geral
• Responsável pela recolha de resíduos 

urbanos
• Técnico em gestão de resíduos industriais
• Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

• Condutor de pesados
• Responsável pelo tráfego

Transportes e Logística

• Engenheiro da qualidade

Fabricação de Veículos

• Empreededor pecuário
• Operador do centro de controlo da estação 

de tratamento de águas residuais
• Técnico de controlo da qualidade
• Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

local de trabalho
• Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 

Qualidade, Ambiente e Segurança Alimentar

Indústria Agroalimentar

DA OCUPAÇÃO VERDE 
Tratamento de Resíduos 
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(relacionado com o módulo 5 –
Benchmarking Estratégico); 
Criação de 15 mapas para atender às 

s nas ocupações 
- estes 

documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 

Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes). 

ersam sobre as seguintes 

Ocupações selecionadas no âmbito do 
REENS MATCH. 

 

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 

selecionou 3 empresas/ 3 
dentro dos sectores-chave. 

Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 

e entrevistas seguindo 3 

Assistente administrativo numa 
instalação de tratamento de resíduos

Gestor de tratamento de resíduos
Responsável pela seleção e plano de 

Responsável pela recolha de resíduos 

Técnico em gestão de resíduos industriais
Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

Operador do centro de controlo da estação 
de tratamento de águas residuais
Técnico de controlo da qualidade
Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 
Segurança Alimentar
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Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 
previamente identificadas pelos parceirose 

foi-lhes pedido que identificassem perfis de 
ocupações adicionais e as respetivas 
necessidades 

Figura3 – Módulos do GREENS MATCH. 

Primeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passo 

Segundo passSegundo passSegundo passSegundo passoooo 

Terceiro passoTerceiro passoTerceiro passoTerceiro passo 

Existem 
ocupações verdes 
na sua empresa?

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 
funções

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Existem ocupações na sua 
empresa que, não sendo 

verdes, exigem 
competências verdes? 

Em que ocupações existem  
perfis de competências 

verdes?

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

Quais os recursos úteis para 
colmatar as necessidades 

identificadas?

A curto prazo A médio prazo

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  
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Alguma destas funções existem 
na sua empresa?

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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Existem na sua empres outras 
funções relacionadas com a 

economia verde? 

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

DA OCUPAÇÃO VERDE 
Tratamento de Resíduos 
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Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

Em que cargos? 
Qual é o seu perfil profissional 
(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

  

3. A empresa e a ocupação-alvo 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

3.1. BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa envolvida no projeto é uma joint 
venture constituída por duas empresas. É 
especializada em reciclagem e 
recuperação de resíduos ferrosos e não-
ferrosos de veículos em fim de vida. 
Usando tecnologias modernas e um 
processo automático, esta empresa pode 
separar, recuperar, aumentar o valor e 

reciclar os materiais metálicos e não 
metálicos com altas taxas de separação. 
Os materiais resultantes mantêm um 
elevado rendimento e uma composição e 
características químicas adequadas e 
podem ser introduzidos novamente na 
cadeia de reciclagem para reduzir os 
custos energéticos e económicos.

3.2. BREVE DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO VERDE 

A empresa identificou a função de 
"Assistente Administrativo numa 
Instalação de Tratamento de Resíduos ", 
correspondendo à pessoa responsável pela 
gestão administrativa e apoio logístico. A 
sua função incluiatividades como 1) 
introdução e controlo de faturação, 
cobrança e gestão de pagamentos de 
clientes, gestão bancária, controlo de caixa, 
tarefas administrativas e assistência 
telefónica; 2) Apoio às atividades logísticas 
da empresa (recolha de materiais); 3) 

Apoio a fornecedores e clientes que vão à 
estação; e 4) agregação e processamento 
de pedidos e ordens de entrega. A pessoa 
que desempenha esta função deve ter bom 
conhecimento dos programas básicos de 
software de escritório e de contabilidade e 
conhecimentos específicos sobre 
documentação e regulamentos relativos 
aos materiais que entram na fábrica, uma 
vez que receção destes materiais é uma 
das principais atividades desta ocupação. 

3.3. NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

A empresa não tem dificuldades em 
selecionar trabalhadores com um perfil de 
competência alinhadocom o descrito acima 
(ligado à gestão administrativa ou apoio a 
fornecedores e clientes), uma vez que este 
perfil édisponibilizado pelo sistema 
educativo (centros de formação profissional 
públicos e privados)ou subsistema de 
formação profissional para o emprego 
(certificados de profissionalização).A 
necessidade fundamental neste caso é 
especializar este perfil no campo do 
tratamento de resíduos em instalações. A 
este nível, era importante garantir que a 
pessoa com esta função fosse capaz de: 

• Reconhecer a documentação 
apresentada à entrada do material na 
instalação; 

• Conhecer os regulamentos aplicados 
sobre os materiais que entram na 
instalação; 

• Conhecer regulamentos relacionados à 
prevenção de riscos e à segurança e 
saúde profissional a serem aplicados ao 
apoiar a agregação de materiais na 
instalação; 

• Apoio a fornecedores e clientes que 
entramna instalação com requisitos 
específicos; 

• Conhecimento sobre as normas e 
legalidades aplicáveis aos materiais que 
entram na instalação; 

• Conhecimento das regras de prevenção 
de riscos, segurança e saúde 
profissional para apoiar a recolha de 
materiais na instalação. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

  

Plano de ação 4. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

4.1. AÇÕES DE FORMAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO 1 (ALEMANHA): 

Técnico em reciclagem e gestão de 
resíduos - especializado na reciclagem e 
tratamento de resíduos (aprendizagem 
dupla)  

Esta formação combina aspetos técnicos 
com tarefas administrativas. Com uma 
duração de 3 anos, esta formação é 
conduzida tanto na escola como na 
empresa de formação (formação no 
"sistema dual"). Durante este período, os 
alunos aprendem a aceitar, identificar, 
inspecionar e declarar resíduos. Ficam 
familiarizados com a atribuição de resíduos 
para sistemas de eliminação. As suas 
tarefas são também planear o fornecimento 
de contentores e veículos de acordo com a 
regulamentaçãode saúde e segurança no 
trabalho, tomar e preparar amostras, 
amostras de documentos e monitorizar a 
qualidade. No escritório, documentam e 
avaliam os processos operacionais e de 
trabalho. Eles também documentam o 
desempenho e iniciam medidas para 
garantia de qualidade, saúde e segurança 
no trabalho e para proteção ambiental. Um 
aspeto central é aprender a trabalhar de 
forma orientada para o cliente e usar 
tecnologias de informação e comunicação 
relevantes. Outras tarefas consistem em 
aplicar as disposições legais pertinentes, 
as regras técnicas e as disposições em 
matéria de saúde e segurança no trabalho, 
tendo devidamente em conta a gestão da 
qualidade. 

Esta é uma aprendizagem regular oferecida 
por muitas empresas e escolas em todo o 
país. 

SWOT 

Forças 

• Competências técnicas combinadas 
com conhecimento administrativo 

• Aplicação prática imediata dos 
conhecimentos adquiridos na escola 

• Os estudantes recebem um salário 

Fraquezas 

• Longa duração 
• A formação na escola será prestada 

em alemão 

Oportunidades 

• Muitas empresas oferecem este tipo 
de formação em todo o país 

• Ofertas de formação em inglês ou 
em outras línguas 

Ameaças 

• Automação tecnológica de 
processos 
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CURSO DE FORMAÇÃO 2 (ESPANHA): 

Segurança e Saúde - Gestão de resíduos 
urbanos e industriais  

Com uma duração de 200 horas, este 
curso de formação não no local visa 
identificar os riscos ligados à atividade 
empresarial específica e aplicar as medidas 
de prevenção e proteção adequadas. O 
programa de formação é o seguinte: 

• Legislação aplicável em matéria de 
segurança e saúde (Introdução, 
Regulamentação relacionada com a 
prevenção de riscos de ocupação, 
Organização de prevenção, Obrigações 
de prevenção de riscos, 
Responsabilidade jurídica, Resumo); 

• Identificação dos riscos ligados à 
atividade empresarial (Introdução, 
Conceito de risco e perigo, Acidentes de 
trabalho e doenças profissionais, 
Localização dos riscos, Riscos 
associados aos fatores organizacionais, 
fatores materiais, utilização dos 
elementos, incêndio e explosões, 
Utilização de substâncias, exposição 
radioativa, riscos elétricos, riscos por 
excesso de esforço, resumo); 

• Aplicação de medidas preventivas e de 
proteção (Introdução, Proteção coletiva, 
Equipamentos de proteção individual 
(EIP), Sinalização, Instalações de 
emergência e evacuação, Primeiros 
socorros, Princípios ergonómicos, 
Aplicação prática, Sumário). 

Prestador da formação: 

• www.aulaPrima.com 

SWOT 

Forças 

• Custo acessível: 185 € 
• Nem o deslocamento nem os ajustes 

no calendário são necessários uma 
vez que é uma formação fora do 
local 

• Aborda as habilidades exigidas pela 
ocupação selecionada 

• Fornece conhecimentos 
relacionados com os regulamentos 
de segurança e saúde na fábrica 

Fraquezas 

• O conhecimento adquirido não é 
avaliado ou verificado. 

Oportunidades 

• Os conteúdos são úteis para a 
atualização de conhecimentos, bem 
como para a aquisição de 
conhecimentos, dependendo do 
nível inicial do participante 

Ameaças 

• O curso está focado em resíduos 
industriais, de modo que o 
participante terá de extrapolar os 
mesmos desenvolvimentos para os 
resíduos urbanos 

• O participante deve ter experiência 
prévia no cargo de assistente 
administrativo numa estação de 
tratamento de resíduos para 
rentabilizar a referida formação 
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CURSO DE FORMAÇÃO 3 (ESPANHA): 

Identificação de resíduos industriais -  
Gestão de resíduos urbanos e 
industriais  

Com duração de 200 horas, este curso de 
capacitação não no local tem como objetivo 
explicar as operações que são necessárias 
na gestão dos resíduos industriais, desde a 
sua recolha até à sua disposição final. O 
programa de formação é o seguinte: 

• Maneiras de gestão dos resíduos 
industriais  (Introdução, Tipos de 
resíduos industriais, Os efeitos dos 
resíduos industriais na saúde pública e 
ambiente, Fontes e produção, Gestão 
interna dos resíduos industriais, 
Importância da minimização, Gestão 
externa dos resíduos industriais, 
Resumo); 

• Legislação sobre resíduos industriais  
(Introdução, Enquadramento para as 
responsabilidades ambientais, 
Regulamentação sobre resíduos 
industriais, Protocolo de aceitação de 
resíduos em instalações de tratamento 
ou aterros, Resíduos aceitáveis em 
aterros, Resumo). 

Prestador da formação: 

• www.aulaPrima.com 

SWOT 

Forças 

• Custo acessível: 185 € 
• Nem o deslocamento nem os ajustes 

no calendário são necessários por 
ser formação não no local 

• Fornece conhecimento relacionado 
ao protocolo de aceitação de 
resíduos em estações de tratamento 
ou aterros 

Fraquezas 

• O conhecimento adquirido não é 
avaliado ou verificado 

• Não há apoio de tutoria. A 
aprendizagem é autónoma 

Oportunidades 

• Os conteúdos são úteis para a 
atualização de conhecimentos, bem 
como para a aquisição de 
conhecimentos, dependendo do 
nível inicial do participante 

• Aborda parte das habilidades 
exigidas pela ocupação selecionada 

Ameaças 

• O curso está focado em resíduos 
industriais, de modo que o 
participante terá de extrapolar os 
mesmos desenvolvimentos para os 
resíduos urbanos 
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CURSO DE FORMAÇÃO 4 (GRÉCIA): 

Gestão de Resíduos (Mestrado)  

Os resultados de aprendizagem deste 
curso incluem o fornecimento de 
conhecimentos especializados nos 
seguintes temas de gestão de resíduos 
(águas residuais, resíduos sólidos e 
poluição do ar): 

• Tecnologias de tratamento de resíduos; 
• Metodologias de recuperação; 
• Estrutura e funções do ambiente 

(recetor final dos resíduos); 
• Legislação de gestão de resíduos para a 

proteção da saúde humana e da 
qualidade ambiental; 

• Tecnologias para a resolução de 
problemas relacionados a fontes 
pontuais de poluição; 

• Sistemas de reciclagem; 
• Parâmetros económicos e ambientais 

de sistemas de tratamento de resíduos 
alternativos e cenários de gestão 
alternativa baseados nestas tecnologias; 

• Avaliação das condições ambientais 
naturais, dos impactos dos 
contaminantes na saúde humana, das 
metodologias de avaliação das 
condições ambientais, bem como da 
recuperação e valorização do meio 
ambiente. 

Prestador da formação: 

• https://www.eap.gr/en/courses/126-
waste-management-msc/1376-
e6f8bbf5a373414de1bae803e6f00a78 

SWOT 

Forças 

• 2 anos, tempo parcial, fácil acesso a 
empregados 

• Informação específica de resíduos 

Fraquezas 

• Os candidatos ao curso de Gestão 
de Resíduos devem possuir um 
diploma de graduação num campo 
relacionado 

Oportunidades 

• The courseallow students to broad 
their minds on these relevant 
subjects 

Ameaças 

• O curso permite que os alunos 
ampliem o seu pensamento sobre 
estes assuntos relevantes 
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CURSO DE FORMAÇÃO 5 (PORTUGAL): 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho  

No final do curso de formação, os 
participantes devem ser capazes de 
desempenhar funções de nível básico em 
matéria de prevenção na área de 
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. 
É dirigida a empregadores e trabalhadores 
de pequenas empresas ou candidatos que 
pretendam desempenhar funções na área 
da Segurança, Higiene e Saúde no 
Trabalho, mas outros trabalhadores ou 
candidatos com interesse específico em 
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 
são muito mais do que bem-vindos. 

O programa é estruturado por 35 horas e 
prevê os seguintes temas: 

• Conceitos básicos de segurança, 
higiene e saúde no trabalho (6 horas); 

• Riscos gerais e prevenção (9 horas); 
• Elementos de Gestão Básica da 

Prevenção de Riscos Profissionais (9 
horas); 

• Riscos específicos e prevenção no 
sector económico da sua empresa (11 
horas).

SWOT 

Forças 

• Adaptação ao sector da empresa 
• Curso de curta duração 
• Formação certificada 

Fraquezas 

• Preço (260 € ou 240 € para 
desempregados / estudantes) 

• Fornecida apenas em 3 cidades 

Oportunidades 

• Parceria com outras escolas 
• Boas práticas internacionais 

Ameaças 

• Mudanças no mercado da procura  
• Pouca oferta de formadores de alta 

qualidade 
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4.2. LIÇÕES APRENDIDAS DAS BOAS PRÁTICAS 

No projeto GREENS MATCH, mais de 20 
exemplos de boas práticas foram 
identificados nos países parceiros. Estas 
práticas, que visam reduzir a diferença 
entre a ofertae a necessidade de 
competênciasverdes, têm várias formas de 
organização e foco de comunicação, 
conforme descrito na figura a seguir. 
 

Figura4 – Âmbito das boas práticas. 

 
 
Adicionalmente, foram identificados 
esquemas diferentes de formaçãoque vão 
além das ofertas formais (mais detalhes 
podem ser encontrados no MAPA DE 
OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES), 
como a formação presencial, combinada ou 
em e-learning, orientação e 
aconselhamento/, uso de simuladores, etc.

Particularmente no que diz respeito à 
ocupação "Assistente Administrativo 
numa Instalação de Tratamento de 
Resíduos ", um conjunto de boas práticas 
foram consideradas com especial 
relevância. Estas incluem exemplos do 
sector da reciclagem e gestão de resíduos, 
mas também práticas de interesse geral a 
partir das quais as lições podem ser 
aprendidas e transferidas para o presente 
caso. 
 
CENIFER - CENTRO DE REFERÊNCIA 
NACIONAL EM ENERGIAS RENOVÁVEIS 
E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA,  ativamente 
empenhado na promoção da colaboração 
entre diferentes organizações com vista ao 
desenvolvimento experimental de ações de 
formação no sector ligadas ao Catálogo 
Nacional de Qualificações Profissionais. 
 
FORMAÇÃO AJUSTADA AO 
CLIENTEpermite focar as necessidades 
específicas das empresas através de uma 
opção mais viável em termos técnicos e 
económicos, sendo particularmente 
relevante nos casos em que é necessário 
um programa que não está disponível no 
mercado. 

 
FORMAÇÃO COM COMPROMISSO DE 
CONTRATAÇÃO é uma iniciativa que 
oferece um percurso formativo ao qual se 
associa uma colocação de trabalho para 
um número definido de participantes.  

 
Em seguida detalham-se estas boas 
práticas.  

Cursos de formação personalizados

Projectos financiados, que visam suprimir os 
desajustes entre as competências verdes, 
fornecendo um curso de formação específico

Representação e consulta em feiras (de emprego), 
reuniões, eventos

Plataformas de informação e comunicação on-line 
para questões verdes (base de dados)

Prestadores de formação especial - online e offline

Reeducação, actualização de competências, novas 
legislações

Mentoria, trabalho colaborativo, trabalho voluntário, 
aprendizagem informal

Apoio a jovens empreendedores / auto-emprego

Rede, comunidade / fórum
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CENIFER - CENTRO DE REFERÊNCIA NACIONAL EM ENERGIAS  RENOVÁVEIS E 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

As atividades do CENIFER visam aumentar o emprego no domínio das energias renováveis 
e diminuir o desemprego em Espanha (http://www.cenifer.com). Os principais objetivos do 
Centro são 1) observar e analisar a evolução do sector para adaptar a oferta de formação às 
necessidades do mercado de trabalho; 2) validar e atualizar as ações de formação ligadas 
ao Catálogo Nacional de Qualificações Profissionais; 3) colaborar e realizar os estudos 
necessários relativos a certificados de profissionalização; 4) estudar a adequação de 
instalações, equipamentos e meios didáticos, para desenvolver competências 
organizacionais e de gestão de formação; e 5) contribuir para a conceção e desenvolvimento 
de planos de melhoria técnica e metodológica dirigidos aos formadores e consultores 
especializados que atuam no sector. 

 

FORMAÇÃO ADAPTADA AO CLIENTE  

A formação adaptada às necessidades das empresas é uma prática comum quando as 
necessidades dos participantes não são cobertas pela oferta de formação disponível no 
público ou no privado, presencialmente ou em e-learning 
(http://www.camarazaragoza.com/productos/formacion/formacion-a-medida/). Este tipo de 
formação tem vários prós: 1) aborda apenas o conteúdo que os participantes precisam / 
querem e esses conteúdos são ensinados por especialistas no campo; 2) adequa-se 
perfeitamente aos perfis dos alunos, à cultura da empresa, ao calendário e às épocas do 
negócio; 3) a formação pode ser prestada nas instalações da empresa / fora e utilizando 
várias metodologias diferentes, conforme acordado entre a empresa eo prestador de 
formação; 4) os custos dos cursos de formação podem ser (total ou parcialmente) 
reembolsados pela Fundação Tripartite ea gestão administrativa destes prémios pode ser 
realizada gratuitamente pela Câmara de Comércio de Saragoça. 

 

FORMAÇÃO COM COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO 

Formação com compromisso de contratação é um esquema de suporte liderado pelos 
Serviços Públicos de Emprego através do Ministério do Emprego e da Segurança Social, 
com o objetivo de melhorar a empregabilidade através do desenvolvimento das 
competências de jovens desempregados(http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-
joven/medidas/formacion-emplebilidad/formacion-contratacion.htm). Neste esquema, a 
empresa deve assinar um acordo com o correspondente Instituto de Emprego da sua 
Comunidade Autónoma e comprometer-se a oferecer aos participantes (preferencialmente 
desempregados inscritos em agências de emprego) cursos de formação destinados a 10/20 
participantes e duração inferior a 300 horas. A empresa também se compromete a empregar 
pelo menos 60% dos estagiários nos três meses seguintes após o término do curso por um 
período mínimo de seis meses. A duração do contrato corresponde à duração da formação. 

 
  



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Assistente Administrativo numa Instalação de Tratamento de Resíduos 

 
    

 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável 

23 

 

5. REFERÊNCIAS 

 

  

Referências 5. 
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5. REFERÊNCIAS 

• Relatório de Estado da Arte 
• Mapa das Necessidades do Mercado de Trabalho Verde 
• Mapa da Oferta de Competências Verdes  
• Relatório de Benchmarking Estratégico 

http://greensmatch.eu/ 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este mapa foi desenvolvido no âmbito das atividades do projeto GREENS MATCH – 
“Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável”.  

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias e planos de formação alinhados com as necessidades das PME e 
com possíveis desajustes que as mesmas apresentem em termos das competências das suas 
ocupações verdes. O público-alvo do projeto são primeiramente as PME, mas também os 
atores que intervêm na educação, formação profissional e fomento do emprego, bem como 
decisores políticos e outros stakeholders interessados nas temáticas e resultados do projeto. 

Este documento, correspondente à ocupação verde “Engenheiro Ambiental ”, é parte 
integrante de uma coleção de roteiros de 15 ocupações verdes de 15 empresas diferentes que 
atuam em 4 setores (reciclagem e gestão de resíduos; transportes e logística; fabricação de 
veículos e; industria agroalimentar) e em 4 países diferentes (Alemanha, Grécia, Espanha e 
Portugal). 

O documento é estruturado em 4 capítulos principais: 

• ENQUADRAMENTO:  O primeiro capítulo apresenta brevemente o projeto e o consórcio; 

• METODOLOGIA:  O segundo capítulo foca-se na abordagem metodológica que levou ao 
desenvolvimento dos roteiros, e em particular, salientando-se o contato direto com as 
empresas e a análise extensiva das respetivas necessidades ligadas às suasocupações 
verdes; 

• A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-FOCO:  O terceiro capítulo é dedicado à descrição da 
ocupação verde e à identificação de pontos de melhoria, em resultado da análise às 
necessidades; 

• PLANO DE AÇÃO:  O quarto capítulo detalha o plano de ação desenhado para colmatar as 
necessidades identificadas, incluindo sugestões de curso de educação e formação 
considerados relevantes, bem como lições aprendidas das boas práticas; 

• REFERÊNCIAS:  O capítulo final lista os principais documentos consultados.  

 

Este documento pretende apoiar a aproximação entre as necessidades associadas à ocupação 
verde “Engenheiro Ambiental ”, a oferta educativa e formativa existente e as lições aprendidas 
das boas práticas.  

 

Os parceiros GREENSMATCH gostariam de expressar a s ua gratidão perante aqueles 
que gentilmente contribuíram para os resultados des te mapa.  

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação dos 
seus conteúdos que refletem os pontos de vista dos autores e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser realizada da informação aqui contida. 

Projeto n.º 2014-1-ES01-KA202-003695.  
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. O PROJETO GREENS MATCH

Mais de 20 milhões de empregos na 
Europa já se relacionam de alguma forma 
com o ambiente e, com o encorajamento 
da União Europeia (UE) para um futuro 
mais verde, esta tendência só poderá 
aumentar. A UE está empenhada em fazer 
crescer a economia,mas protegendo o 
Planeta e os seus preciosos recursos. 
Entre as prioridades estabelecidas para a 
Europa 2020(a nova estratégia económica 
da EU), realça-se a necessidade de um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Estas prioridades implicam 
construir uma economia competitiva em 
baixo carbono, eficiente em termos de 
recursos e que salvaguarda o meio 
ambiente, prevenindo a degradação, a 
perda da biodiversidade e o uso 
insustentável de recursos. 

Neste contexto, é importante salientar que 
os empregos verdes não são apenas 
empregos tecnológicos para uma elite 
altamente qualificada. É certo que a Europa 
precisa de cientistas, investigadores e 
engenheiros para desenvolver tecnologias 
de ponta que economizarão energia e 
recursos. No entanto, os colaboradores 
com formação técnica e de nível intermédio 
são igualmente fundamentais. É essencial, 
portanto, que estescolaboradorestenham 
acesso a formação que lhes permita estar 
melhor posicionados para explorar as mais 
recentes tecnologias e aplicações 
ecológicas. Contudo, de acordo com a 
Comunicação da Comissão (COM (2010) 
682 final) "Novas competências e novos 
empregos: a contribuição europeia para o 
pleno emprego", o problema não está na 

falta de formação, mas sim no ajuste entre 
as competências existentes e as 
necessidades do mercado de trabalho.  

No documento de trabalho dos serviços da 
Comissão (SWD) 2012 92 final, "Explorar o 
potencial de emprego do crescimento 
verde", salienta-se que deve ser dada 
especial atenção às pequenas e médias 
empresas (PME) e às suas necessidades. 
Muitas vezes, as PME não têm 
conhecimento de programas de formação 
oferecidos por prestadores de formação 
privados e públicos e / ou são céticos 
quanto ao impacto dessesprogramas. No 
entanto, estão muitas vezes abertos à 
formação informal entremuros (por 
exemplo, tutoria, orientação, 
aprendizagem, etc.) como forma 
preferencial de recrutamento de 
trabalhadores qualificados. 

Para atingir o objetivo de colmatar o fosso 
entre educação/formação verde e trabalho 
verde, um consórcio de 5 organizações de 
4 países (Alemanha, Espanha,Grécia e 
Portugal) ligadas à educação e formação 
(FEUZ – Fundación Cultural Privada 
Empresa-Universidad de Zaragoza; 
INOVA+ – Serviços de Consultadoria em 
Inovação Tecnológica, S.A.; e EEO Group 
– EEO Group S.A.) e ao emprego (COCI – 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza; e IHK – IHK Projekgesellschaft 
mbH), desenvolveram o projeto GREENS 
MATCH – “Correspondendo a Oferta de 
Competências Sustentáveis às 
Necessidades do Mercado de Trabalho 
Sustentável”.   

 

 

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da  economia verde através do 
fornecimento de estratégias de educação e formação alinhadas com as necessidades 
das PME,antevendo assim possíveis desajustes em ter mos das competências verdes. 
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2. METODOLOGIA 

  

Metodologia 2. 
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2. METODOLOGIA 

Como mencionado anteriormente, o projeto 
GREENS MATCH destina-se a apoiar o 
crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias de formação e 
educação alinhadas com as necessidades 

das PME,antevendo assim possíveis 
desajustes em termos das competências 
verdes. Para atingir este objetivo, a 
metodologia do projeto foi estruturada em 8 
módulos. 

Figura1 – Módulos do GREENS MATCH.    

1. GESTÃO E COORDENAÇÃO
• Gestão e coordenação transversal, incluindo 
técnica e financeira

• Reuniões de projeto para debater o progresso 
e definir próximos passos e responsabilidades

• Comunicação
• RELATÓRIOS

2. ESTADO DA ARTE
� Pesquisa e coleção de fontes de informação 
relevantes

� Revisão da literatura
� Compilação e sistematização de aspetos 
essenciais para o projeto

� RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE

3. MAPEAR AS NECESSIDADES DO 
MERCADO DE TRABALHO VERDE
• Envolvimento de PME e identificação de 15 
ocupações verdes

• Disgnóstico de necessidades do mercado de 
trabalho verde nas PME visadas

• Identificação das necessidades e das falhas 
nas ocupações selecionadas

• MAPA DAS NECESSIDADES NO MERCADO 
DE TRABALHO VERDE

4. MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 
VERDES
• Definição de linhas de orientação para o 
mapeamento das competências verdes

• Identificação de agentes de educação e 
formação cuja oferta incide sobre 
competências verdes

• Identificação de programas e currículos 
relacionados com o desenvolvimento de 
competências verdes

• MAPA DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES

5. BENCHMARKING ESTRATÉGICO
• Colecionar e reportar as melhores práticas por 
região

• Análise dos resultados num workshop
colaborativo

• Identificação de lições e prioridades para o 
futuro

• RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO

6. CORRESPONDÊNCIA ENTRE 
NECESSIDADES DO MERCADO TRABALHO 
E OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES
• Desenvolvimento de 15 roteiros nos quais se 
propõem medidas com vista à 
correspondência

• Resumo das atividades e resultados do projeto
• ROTEIROS DAS OCUPAÇÕES VERDES
• PUBLICAÇÃO FINAL

7. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA 
QUALIDADE
• Estabelecimento de um plano de riscos e 
contingências

• Desenvolvimento de ferramentas para acesso 
às atividades do projeto e respetivos resultados

• Monitorização da qualidade do projeto
• RELATÓRIOS

8. COMUNICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO
• Elaboração e implementação da estratégia de 
comunicação

• Desenvolvimento de ferramentas e 
organização de eventos para promover os 
resultados do projeto

• Ligação com os grupos-alvo, stakeholders e 
multiplicadores

• RELATÓRIOS
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O presente documento é o resultado das 
atividades do projeto, nomeadamente 
investigação documental e de campo 
realizada nos módulos 2 a 5 (
"Gestão e coordenação", a “Monitorização 
e controlo da qualidade” e a “C
valorização e transferência do projeto
atividades transversais eligadas
organização e disseminação do projeto

Este roteiro (juntamente com os 14 
congéneres) é considerado o principal 
resultado do módulo "Correspondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes

No geral, a metodologia adotad
traduzida nas seguintes etapas:
• Identificação de medidas para o 

desenvolvimento da economia verde a 
nível nacional - estas medidas 
compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao 
- Estado da Arte); 

• Identificação das necessida
mercado de trabalho 
empresas selecionadas e 
ocupações verdes, seus 
necessidades –os resultadosforam 
resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE (ligado ao módulo 
3 – Mapear as Necessidades do 
Mercado de Trabalho Verde)

• Identificação e organização da oferta 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas 
oferta relevante é compilada no
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES (ligado ao 
Mapeamento de Competências Verdes)

• Identificação de boas práticas relativas à 
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 
mercado de trabalho - estes exemplos 
bem-sucedidos são descritos no 
RELATÓRIO 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Engenheiro Ambiental

Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

O presente documento é o resultado das 
omeadamente da 

investigação documental e de campo 
2 a 5 (sendo a 
a “Monitorização 

” e a “Comunicação, 
ferência do projeto" 

atividades transversais eligadas à 
do projeto). 

juntamente com os 14 
) é considerado o principal 

orrespondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes". 

adotada pode ser 
traduzida nas seguintes etapas: 

Identificação de medidas para o 
desenvolvimento da economia verde a 

estas medidas foram 
compiladas no RELATÓRIO DO 

ARTE (ligado ao módulo 2 

Identificação das necessidades do atual 
de trabalho verde em 

empresas selecionadas e seleção de 15 
ocupações verdes, seus perfis e 

os resultadosforam 
MAPA DAS 

O MERCADO DE 
(ligado ao módulo 

Mapear as Necessidades do 
erde); 

Identificação e organização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 

selecionadas –a 
elevante é compilada no MAPA 

DE COMPETÊNCIAS 
módulo 4 - 

Mapeamento de Competências Verdes); 
Identificação de boas práticas relativas à 

as competências 
existentes e as necessidades do 

estes exemplos 
são descritos no 

DE 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO 

(relacionado com o 
Benchmarking Estratégico

• Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 
identificadas 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a
principal saída do projeto (vinculado ao 
módulo 6 – Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes).

Estes roteiros versam sobre as
ocupações: 

Figura2 – Ocupações selecionadas no 
GREENS MATCH.

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 
cada parceiro selecionou
ocupações dentro dos sectores

Depois da identificação das 
ocupações, cada parceiro executou 
programa de entrevistas seguindo 3 
passos. 

• Assistente administrativo numa instalação de 
tratamento de resíduos

• Engenheiro ambiental
• Gestor de tratamento de resíduos
• Responsável pela seleção e plano de 

classificação em geral
• Responsável pela recolha de resíduos 

urbanos
• Técnico em gestão de resíduos industriais
• Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

• Condutor de pesados
• Responsável pelo tráfego

Transportes e Logística

• Engenheiro da qualidade

Fabricação de Veículos

• Empreededor pecuário
• Operador do centro de controlo da estação 

de tratamento de águas residuais
• Técnico de controlo da qualidade
• Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

local de trabalho
• Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 

Qualidade, Ambiente e Segurança Alimentar

Indústria Agroalimentar

DA OCUPAÇÃO VERDE 
Engenheiro Ambiental 
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(relacionado com o módulo 5 –
Benchmarking Estratégico); 
Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 

- estes 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 

Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes). 

roteiros versam sobre as seguintes 

Ocupações selecionadas no âmbito do 
REENS MATCH. 

 

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 

selecionou 3 empresas/ 3 
ocupações dentro dos sectores-chave. 

Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 

e entrevistas seguindo 3 

Assistente administrativo numa instalação de 

Gestor de tratamento de resíduos
Responsável pela seleção e plano de 

Responsável pela recolha de resíduos 

Técnico em gestão de resíduos industriais
Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

Operador do centro de controlo da estação 
de tratamento de águas residuais
Técnico de controlo da qualidade
Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 
Segurança Alimentar



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Engenheiro Ambiental 
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Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 
previamente identificadas pelos parceirose 
foi-lhes pedido que identificassem perfis de 
ocupações adicionais e as respetivas 
necessidades 
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Primeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passo 

Segundo passSegundo passSegundo passSegundo passoooo 

Terceiro passoTerceiro passoTerceiro passoTerceiro passo 

Existem 
ocupações verdes 
na sua empresa?

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 
funções

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  

Alguma destas funções existem 
na sua empresa?

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Engenheiro 

de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

Figura3 – Módulos do GREENS MATCH. 

ocupações verdes 

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Existem ocupações na sua 
empresa que, não sendo 

verdes, exigem 
competências verdes? 

Em que ocupações existem  
perfis de competências 

verdes?

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

Quais os recursos úteis para 
colmatar as necessidades 

identificadas?

A curto prazo A médio prazo

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  

Existem na sua empres outras 
funções relacionadas com a 

economia verde? 

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Engenheiro Ambiental 
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Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

A médio prazo

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

Em que cargos? 
Qual é o seu perfil profissional 
(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Engenheiro Ambiental 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

 

  

A empresa e a ocupação-alvo 

 
3. 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

3.1. BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa que participa no projeto é uma 
das empresas líderes na produçãode tijolos 
e telhas em todo o mundo. O know-how da 
empresa e a sua equipa especializada 
aliam-se àelevada qualidade dos materiais 
utilizados na construção. O serviço de 
apoio da empresa auxilia clientes, em 
qualquer lugar, a qualquer momento, 24 
horas por dia, 7 dias por semana (via 
internet ou presencialmente). 

A empresa lidera o mercado grego do 
setor, assumindo projetos completos desde 

a conceção, construção, instalação de 
sistemas de manuseamento e transporte, 
empilhamento e embalagem, operando 
para as principais indústrias e fornecendo 
uma grande variedade de produtos como 
cimento, engarrafamento, madeira, etc. 

A empresa procura ser pioneira na Grécia e 
no exterior no que se refere à forma como 
encara o meio ambiente fornecendo 
equipamentos customizados nos setores 
de gestão integrada de resíduos e energia 
limpa. 

3.2. BREVE DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO VERDE 

A empresa envolvida no projeto identificou 
a ocupação "Engenheiro Ambiental", um 
colaborador com extenso conhecimento 
teórico e prático sobre a função, em 
particular no que se refere ao tratamento 
de resíduos na empresa. A pessoa que 
desempenha esta função deve ter 
capacidade para: 

• Avaliar a concentração de um poluente 
num recetor ou o impacto na qualidade 
global do ar a partir das fugas dos 
veículos e das emissões das chaminés 
de fumos industriais; 

• Aplicar princípios científicos e de 
engenharia; 

• Examinar o impactona qualidade da 
água, qualidade do ar, qualidade do 
habitat, flora e fauna, capacidade 

agrícola, impactos de trânsito, impactos 
sociais, impactos ecológicos, etc.; 

• Aplicar conhecimentos de matemática, 
ciência e engenharia; 

• Conceber e conduzir experimentações, 
bem como analisar e interpretar dados; 

• Projetar um sistema, componente ou 
processo para atender às necessidades 
desejadas dentro de restrições realistas 
tais como económicas, ambientais, 
sociais, políticas, éticas, de saúde e 
segurança, de manufaturação e de 
sustentabilidade; 

• Identificar, formular e resolver 
problemas de engenharia; 

• Agir com responsabilidade profissional e 
ética; 

• Produzir relatórios de atividade. 

3.3. NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

Para a empresa em questão, as 
necessidades e capacidades associadas à 
ocupação “Engenheiro Ambiental ” 
prendem-se com os seguintes aspetos: 
• Ética ambiental; 
• Direito ambiental; 

• Sistema de gestão adequado; 
• Desenvolvimento de planos de 

qualidade; 
• Plano de prevenção de riscos 

ocupacionais.
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4. PLANO DE AÇÃO 

  

Plano de ação 4. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

4.1. AÇÕES DE FORMAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO 1 (ALEMANHA): 

Engenharia Biomédica e Ambiental -  
BEE (Licenciatura em Ciências)  

Hoje, a engenharia biológica e ambiental 
está com muitas questões no centro do 
interesse público porque, no nosso mundo 
altamente industrializado e densamente 
povoado, o consumo de matérias-primas, 
reservas de energia, água e ar 
inevitavelmente se tornará um fardo para o 
meio ambiente. Portanto, a engenharia 
biológica e ambiental está lá para minimizar 
essas pressões na sua origem e para 
desenvolver instalações amigas do 
ambiente. O desenvolvimento ecológico de 
novos produtos ea utilização dos recursos 
disponíveis constituem as prioridades do 
debate científico no curso "Engenharia 
Biomédica e Ambiental". O curso capacita 
os seus graduados para atividades na 
biotecnologia e tecnologia ambiental. 

Plano de estudos: Temas como 
matemática, química geral e bioquímica, 
microbiologia, estatística e física 
predominam nos primeiros semestres da 
EBA. Como especialização, os alunos irão 
encontrar aulas sobre o assunto química 
analítica, simulação de plantas 
biotecnológicas, controlo de poluição e 
higiene da água, bem como controlo de 
poluição do solo e da água. A EBA é 
responsável pela internacionalização do 
mercado de trabalho. A duração do 
programa é de 6 semestres / 3 anos, os 
alunos comprovam as suas competências 
com a tese de licenciatura. 

Prestador da formação: 

• http://www.ostfalia.de/cms/en/v/Studint/
Bachelor_Courses/BEE.html 

SWOT 

Forças 

• Inclui palestras em direito e 
economia em conjunto com 
engenharia 

• Formação em laboratório e 
semestres práticos 

• Propinas baixas 

Fraquezas 

• Sem formação em ética do ambiente 

Oportunidades 

• Reforço dos aspetos 
interdisciplinares 

• Internacionalização de emprego 
após a graduação 

Ameaças 

• O desenvolvimento tecnológico 
acelera mais rápido que o conteúdo 
da formação 
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CURSO DE FORMAÇÃO 2 (ESPANHA): 

Mestrado em Gestão Ambiental  

Este Mestrado é desenhado para formar 
profissionais na gestão de todos os aspetos 
ambientais que afetam as organizações, 
respondendo a requisitos de legislação e 
identificando melhorias baseadas em 
processos, eco inovação de produtos, 
eficiência energética e deteção de novas 
oportunidades baseadas em 
sustentabilidade.  

O programa (pós-graduação de 1 ano) é 
estruturado em sessões teórico-práticas 
ministradas por professores com 
experiência nos campos do ensino, 
investigação e gestão de negócios, 
garantindo-se a relevância e o rigor no 
conteúdo e a sua ligação ao mercado de 
trabalho.  

O Mestrado completa formação em sala de 
aula com experiência no mercado de 
trabalho, incluindo também módulos 
relacionados com investigação.  

Quando completam a pós-gradução, os 
participantes estão preparados para 
implementar várias iniciativas nas 
empresas, no sentido de promover um 
ambiente sustentável, estimular 
comportamentos éticos e incentivar a 
responsabilidade social corporativa.  

 

Prestador da formação: 

• http://www.usj.es/estudios/posgrados/m
asteres/gestion-ambiental-empresa 

 

SWOT 

Strengths 

• Environmental engineering courses 
are well perceived 

• Two specialities: Research or 
Professional (In-Company) 

• Official degree 

Weaknesses 

• Courses in Spanish 
• The price: year 2016-17, 5940 euros 

Opportunities 

• The market demand is rising fast 
• Job offering 

Threats 

• For non-Spanish speaking 
candidates, should demonstrate a B1 
level of Spanish 
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CURSO DE FORMAÇÃO 3 (GRÉCIA): 

Gestão de Recursos Hídricos -  
Tratamento de Águas Residuais  

O conteúdo do curso é o seguinte: 

• O problema da gestão dos recursos 
hídricos. Importância do problema para 
a Grécia; 

• Métodos básicos de abastecimento de 
água em áreas isoladas; 

• Avaliação comparativa e custos; 
• Características básicas das águas 

residuais, propriedades e 
especificações; 

• Fontes de poluição da água; 
• Métodos básicos de gestão de resíduos; 
• Instalações de tratamento de águas 

residuais municipais - águas residuais 
industriais; 

• As instalações de tratamento biológico - 
Vários processos físicos e químicos; 

• Equipamentos mecânicos básicos; 
• Questões básicas na operação de uma 

estação de tratamento de águas 
residuais. Razões do mau 
funcionamento; 

• Estudos de caso; 
• Resíduos tóxicos (Características e 

métodos de gestão de resíduos tóxicos); 
• Questões Especiais (Dados económicos 

relativos à implementação e operação 
das instalações de gestão de resíduos, 
outras questões relativas à operação e 
equipamento de manutenção das 
instalações). 

Prestador da formação: 

• http://mecheng.teipir.gr/  

SWOT 

Forças 

• Conhecimento integrado das fontes 
de resíduos e os seus impactos nos 
recursos naturais 

• Inglês como língua de instrução 
• Perspetivas profissionais 

emergentes do seu envolvimento 
com os aspetos de engenharia 
ambiental 

Fraquezas 

• Exames para entrar no curso 

Oportunidades 

• Experiência prática na construção e 
operacionalização de processos e 
estações de tratamento de resíduos 

Ameaças 

• Participação da turma 
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CURSO DE FORMAÇÃO 4 (GRÉCIA): 

Mestrado em Gestão Ambiental e  
Sustentabilidade  

Os objetivos do curso são os seguintes: 

• Analisar as implicações económicas, 
sociais e ambientais do 
desenvolvimento sustentável e perceber 
a sua importância no mundo real; 

• Reconhecer a importância dos 
ecossistemas aquáticos e terrestres e 
discutir a melhor forma de os preservar; 

• Usar estudos de caso para implementar 
um sistema de gestão ambiental da 
empresa de acordo com a norma ISO 
14001; 

• Verificar o bom funcionamento de um 
sistema de gestão ambiental da 
empresa utilizando o manual de 
auditoria; 

• Desenvolver um sistema de tratamento 
de águas residuais e avaliar alternativas 
ao tratamento de águas com menor 
impacto no ambiente no âmbito da 
legislação existente; 

• Determinar a legislação ambiental 
aplicável a uma empresa; 

• Fazer um melhor uso dos recursos 
naturais locais em todos os momentos, 
contribuindo assim para o 
desenvolvimento sustentável. 

Prestador da formação: 

• http://www.econ.ihu.edu.gr/index.php/co
urses/mastersmscs/programmes/msc-in-
environmental-management-and-
sustainability.html 

SWOT 

Forças 

• Quadro legislativo para a gestão 
adequada da água 

• Otimização do uso da água em 
áreas urbanas 

Fraquezas 

• Infraestruturas antigas e não 
adequadamente geridas 

Oportunidades 

• Aumento do interesse público pela 
gestão sustentável dos aspetos 
ambientais, desportivos e recreativos 

Ameaças 

• Falta de recursos financeiros 
investimentos em infraestruturas 
devido à crise económica 
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CURSO DE FORMAÇÃO 5 (PORTUGAL): 

Cumprimento Legal – Ambiente  

Os principais objetivos do curso de 
formação são: 

• Identificar procuras associadas aos 
requisitos legais e a sua evidência de 
cumprimento; 

• Elaborar mecanismos e ferramentas 
para realizar a avaliação do 
cumprimento ambiental; 

• Avaliar o cumprimento ambiental. 

O curso é dirigido a representantes de 
executivos, gestores ambientais, diretores 
ou engenheiros, auditores e consultores. 
Tem a duração de 14 horas (7 horas por 
dia) e o programa está estruturado da 
seguinte forma: 

• Enquadramento legal e noções gerais; 
• Legislação geral ambiental; 
• Legislação ambiental específica; 
• Aplicação de conhecimento. 

SWOT 

Forças 

• Curso de curta duração 
• Poucos requisitos 
• Fácil acesso a todas as pessoas 

ligadas ao ambiente 

Fraquezas 

• Lecionada durante o dia 
• Preço (275 €) 
• Nenhuma atividade prática prevista 

Oportunidades 

• Atividades práticas personalizadas 
tendo em conta asempresas dos 
participantes 

• Muita procura em formações pós-
laborais 

Ameaças 

• Qualidade da oferta de formadores 
pelo mercado 

• Lei de acreditação mais restrita 
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4.2. LIÇÕES APRENDIDAS DAS BOAS PRÁTICAS 

No projeto GREENS MATCH, mais de 20 
exemplos de boas práticas foram 
identificados nos países parceiros. Estas 
práticas, que visam reduzir a diferença 
entre a ofertae a necessidade de 
competênciasverdes, têm várias formas de 
organização e foco de comunicação, 
conforme descrito na figura a seguir. 
 

Figura4 – Âmbito das boas práticas. 

 
 
Adicionalmente, foram identificados 
esquemas diferentes de formaçãoque vão 
além das ofertas formais (mais detalhes 
podem ser encontrados no MAPA DE 
OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES), 
como a formação presencial, combinada ou 
em e-learning, orientação e 
aconselhamento/, uso de simuladores, etc. 
 
 

Particularmente no que diz respeito à 
ocupação "Engenheiro Ambiental ", um 
conjunto de boas práticas foram 
consideradas com especial relevância. 
Estas incluem exemplos do sector da 
reciclagem e gestão de resíduos, mas 
também práticas de interesse geral a partir 
das quais as lições podem ser aprendidas 
e transferidas para o presente caso. 
 
UNIDADE DE BIOMASSA EM 
TESSALÓNICA: a construção de uma 
nova central de biomassa nesta cidade 
Grega recebeu luz verde para explorar os 
resíduos orgânicos de explorações agrárias 
locais, proporcionando benefícios 
económicos e contribuindo para uma maior 
independência energética da área. 
 
SIFOR (SISTEMA FORMATIVO AL 
VALORE-LAVORO DEL RIUSO): O sector 
dos resíduos oferece grandes 
oportunidades às empresas da economia 
social, na medida em que estas são 
capazes de criar valor em produtos que de 
outra forma acabariam em aterros. 
 
ENCONTROS EMPLEAVERDE: Reuniões 
regulares relacionadas com as questões 
verdes. Os participantes são um público 
variado (empresas, profissionais, 
estudantes, formadores, outros) 
interessado em temas relacionados com 
reciclagem e gestão de resíduos. 

 
Podem ser encontrados mais detalhes 
sobre estas boas práticas a seguir. 

Cursos de formação personalizados

Projectos financiados, que visam suprimir os 
desajustes entre as competências verdes, 
fornecendo um curso de formação específico

Representação e consulta em feiras (de emprego), 
reuniões, eventos

Plataformas de informação e comunicação on-line 
para questões verdes (base de dados)

Prestadores de formação especial - online e offline

Reeducação, actualização de competências, novas 
legislações

Mentoria, trabalho colaborativo, trabalho voluntário, 
aprendizagem informal

Apoio a jovens empreendedores / auto-emprego

Rede, comunidade / fórum
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UNIDADE DE BIOMASSA EM TESSALÓNICA: 

A proposta avançou para a sua fase final na sequência do parecer positivo da Comissão 
Metropolitana de Tessalónica sobre o estudo de impacto ambiental realizado ao investimento 
numa nova unidade de biomassa que irá absorver cerca de 30.000 toneladas de estrume por 
ano. A potência de geração elétrica proposta chegará a 0,499 MWe, sendo esta energia 
canalizada para a rede de média tensão do PPC.O facto de o projeto assentar num método 
inovador de gaseificação de matéria-prima contribui significativamente para os altos ganhos 
da estação, sendo a mesma consideravelmente mais eficiente do que se recorresse ao 
método de combustão. Mais especificamente, resulta em valores caloríficos de tamanho 
triplo em comparação com outros processos relacionados, utilizando gases produzidos e 
alcatrão ao máximo (http://www.epsilon-econ.gr/). 

 

SIFOR (SISTEMA FORMATIVO AL VALORE-LAVORO DEL RIUSO ): 

Este projeto, cofinanciado pelo programa Aprendizagem ao Longo da Vida 
(http://sifor.eu/es/)visou transferir um modelo multidisciplinar inovador de formação e 
aprendizagem no trabalho para empresários / gestores / trabalhadores da economia social, 
refletido no desenvolvimento de um novo perfil de emprego:o "Valorizador de resíduos".O 
"Valorizador de Resíduos" é um especialista na cadeia de prevenção / gestão / reciclagem / 
reutilização de resíduos, capaz de selecionar itens / materiais que podem ser recuperados e 
reutilizados, antes de se transformarem em resíduos e iniciar todos os processos 
necessários para revitalizá-los e recolocá-los no mercado. 

 

ENCONTROS EMPLEAVERDE: 

Esta iniciativa (http://empleaverde.es/) promove encontros regulares relacionados com as 
questões ecológicas no âmbito dos quais os participantes (empresas, profissionais, 
estudantes, formadores, outros) debatem temas relacionados com reciclagem e gestão de 
resíduos. A ideia subjacente a estas reuniões é incentivar experiências inovadoras no campo 
verde, através da sensibilização, divulgação, comunicação e formação em cada um dos 
tópicos. Estas reuniões visam também a partilha de experiências inovadoras, boas práticas e 
lições aprendidasno mercado de trabalho verde, bem como a ligação entre os membros de 
uma rede que facilita o encontro de pessoas. Alguns dos temas cobertos por estas reuniões 
estão ligados à prevenção e reciclagem de lixo marinho e eco inovação com materiais 
reciclados (oportunidades para iniciar negócios em setores verdes) e iniciar negócios 
ecológicosem comunicação, divulgação e treino de formadores sobre reciclagem. Estes são 
exemplos das diferentes atividades realizadas pela Fundación Diversidad para promover e 
difundir a economia verde e a sustentabilidade no campo da reciclagem e gestão de 
resíduos. 

EMPLEAVERDE (MEETINGS EMPLEAVERDE) 
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5. REFERÊNCIAS 

• Relatório de Estado da Arte 
• Mapa das Necessidades do Mercado de Trabalho Verde 
• Mapa da Oferta de Competências Verdes  
• Relatório de Benchmarking Estratégico 

 

http://greensmatch.eu/ 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este mapa foi desenvolvido no âmbito das atividades do projeto GREENS MATCH – 
“Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável”.  

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias e planos de formação alinhados com as necessidades das PME e 
com possíveis desajustes que as mesmas apresentem em termos das competências das suas 
ocupações verdes. O público-alvo do projeto são primeiramente as PME, mas também os 
atores que intervêm na educação, formação profissional e fomento do emprego, bem como 
decisores políticos e outros stakeholders interessados nas temáticas e resultados do projeto. 

Este documento, correspondente à ocupação verde “Responsável pela Seleção e Plano de 
Classificação em Geral ”, é parte integrante de uma coleção de roteiros de 15 ocupações 
verdes de 15 empresas diferentes que atuam em 4 setores (reciclagem e gestão de resíduos; 
transportes e logística; fabricação de veículos e; industria agroalimentar) e em 4 países 
diferentes (Alemanha, Grécia, Espanha e Portugal). 

O documento é estruturado em 4 capítulos principais: 

• ENQUADRAMENTO:  O primeiro capítulo apresenta brevemente o projeto e o consórcio; 

• METODOLOGIA:  O segundo capítulo foca-se na abordagem metodológica que levou ao 
desenvolvimento dos roteiros, e em particular, salientando-se o contato direto com as 
empresas e a análise extensiva das respetivas necessidades ligadas às suasocupações 
verdes; 

• A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-FOCO:  O terceiro capítulo é dedicado à descrição da 
ocupação verde e à identificação de pontos de melhoria, em resultado da análise às 
necessidades; 

• PLANO DE AÇÃO:  O quarto capítulo detalha o plano de ação desenhado para colmatar as 
necessidades identificadas, incluindo sugestões de curso de educação e formação 
considerados relevantes, bem como lições aprendidas das boas práticas; 

• REFERÊNCIAS:  O capítulo final lista os principais documentos consultados.  

 

Este documento pretende apoiar a aproximação entre as necessidades associadas à ocupação 
verde “Responsável pela Seleção e Plano de Classificação e m Geral ”, a oferta educativa e 
formativa existente e as lições aprendidas das boas práticas.  

 

Os parceiros GREENSMATCH gostariam de expressar a s ua gratidão perante aqueles 
que gentilmente contribuíram para os resultados des te mapa.  

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação dos 
seus conteúdos que refletem os pontos de vista dos autores e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser realizada da informação aqui contida. 

Projeto n.º 2014-1-ES01-KA202-003695.  
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. O PROJETO GREENS MATCH

Mais de 20 milhões de empregos na 
Europa já se relacionam de alguma forma 
com o ambiente e, com o encorajamento 
da União Europeia (UE) para um futuro 
mais verde, esta tendência só poderá 
aumentar. A UE está empenhada em fazer 
crescer a economia,mas protegendo o 
Planeta e os seus preciosos recursos. 
Entre as prioridades estabelecidas para a 
Europa 2020(a nova estratégia económica 
da EU), realça-se a necessidade de um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Estas prioridades implicam 
construir uma economia competitiva em 
baixo carbono, eficiente em termos de 
recursos e que salvaguarda o meio 
ambiente, prevenindo a degradação, a 
perda da biodiversidade e o uso 
insustentável de recursos. 

Neste contexto, é importante salientar que 
os empregos verdes não são apenas 
empregos tecnológicos para uma elite 
altamente qualificada. É certo que a Europa 
precisa de cientistas, investigadores e 
engenheiros para desenvolver tecnologias 
de ponta que economizarão energia e 
recursos. No entanto, os colaboradores 
com formação técnica e de nível intermédio 
são igualmente fundamentais. É essencial, 
portanto, que estescolaboradorestenham 
acesso a formação que lhes permita estar 
melhor posicionados para explorar as mais 
recentes tecnologias e aplicações 
ecológicas. Contudo, de acordo com a 
Comunicação da Comissão (COM (2010) 
682 final) "Novas competências e novos 
empregos: a contribuição europeia para o 
pleno emprego", o problema não está na 

falta de formação, mas sim no ajuste entre 
as competências existentes e as 
necessidades do mercado de trabalho.  

No documento de trabalho dos serviços da 
Comissão (SWD) 2012 92 final, "Explorar o 
potencial de emprego do crescimento 
verde", salienta-se que deve ser dada 
especial atenção às pequenas e médias 
empresas (PME) e às suas necessidades. 
Muitas vezes, as PME não têm 
conhecimento de programas de formação 
oferecidos por prestadores de formação 
privados e públicos e / ou são céticos 
quanto ao impacto dessesprogramas. No 
entanto, estão muitas vezes abertos à 
formação informal entremuros (por 
exemplo, tutoria, orientação, 
aprendizagem, etc.) como forma 
preferencial de recrutamento de 
trabalhadores qualificados. 

Para atingir o objetivo de colmatar o fosso 
entre educação/formação verde e trabalho 
verde, um consórcio de 5 organizações de 
4 países (Alemanha, Espanha,Grécia e 
Portugal) ligadas à educação e formação 
(FEUZ – Fundación Cultural Privada 
Empresa-Universidad de Zaragoza; 
INOVA+ – Serviços de Consultadoria em 
Inovação Tecnológica, S.A.; e EEO Group 
– EEO Group S.A.) e ao emprego (COCI – 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza; e IHK – IHK Projekgesellschaft 
mbH), desenvolveram o projeto GREENS 
MATCH – “Correspondendo a Oferta de 
Competências Sustentáveis às 
Necessidades do Mercado de Trabalho 
Sustentável”.   

 

 

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da  economia verde através do 
fornecimento de estratégias de educação e formação alinhadas com as necessidades 
das PME,antevendo assim possíveis desajustes em ter mos das competências verdes. 
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Metodologia 2. 
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2. METODOLOGIA 

Como mencionado anteriormente, o projeto 
GREENS MATCH destina-se a apoiar o 
crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias de formação e 
educação alinhadas com as necessidades 

das PME,antevendo assim possíveis 
desajustes em termos das competências 
verdes. Para atingir este objetivo, a 
metodologia do projeto foi estruturada em 8 
módulos. 

Figura1 – Módulos do GREENS MATCH.    

1. GESTÃO E COORDENAÇÃO
• Gestão e coordenação transversal, incluindo 
técnica e financeira

• Reuniões de projeto para debater o progresso 
e definir próximos passos e responsabilidades

• Comunicação
• RELATÓRIOS

2. ESTADO DA ARTE
� Pesquisa e coleção de fontes de informação 
relevantes

� Revisão da literatura
� Compilação e sistematização de aspetos 
essenciais para o projeto

� RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE

3. MAPEAR AS NECESSIDADES DO 
MERCADO DE TRABALHO VERDE
• Envolvimento de PME e identificação de 15 
ocupações verdes

• Disgnóstico de necessidades do mercado de 
trabalho verde nas PME visadas

• Identificação das necessidades e das falhas 
nas ocupações selecionadas

• MAPA DAS NECESSIDADES NO MERCADO 
DE TRABALHO VERDE

4. MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 
VERDES
• Definição de linhas de orientação para o 
mapeamento das competências verdes

• Identificação de agentes de educação e 
formação cuja oferta incide sobre 
competências verdes

• Identificação de programas e currículos 
relacionados com o desenvolvimento de 
competências verdes

• MAPA DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES

5. BENCHMARKING ESTRATÉGICO
• Colecionar e reportar as melhores práticas por 
região

• Análise dos resultados num workshop
colaborativo

• Identificação de lições e prioridades para o 
futuro

• RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO

6. CORRESPONDÊNCIA ENTRE 
NECESSIDADES DO MERCADO TRABALHO 
E OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES
• Desenvolvimento de 15 roteiros nos quais se 
propõem medidas com vista à 
correspondência

• Resumo das atividades e resultados do projeto
• ROTEIROS DAS OCUPAÇÕES VERDES
• PUBLICAÇÃO FINAL

7. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA 
QUALIDADE
• Estabelecimento de um plano de riscos e 
contingências

• Desenvolvimento de ferramentas para acesso 
às atividades do projeto e respetivos resultados

• Monitorização da qualidade do projeto
• RELATÓRIOS

8. COMUNICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO
• Elaboração e implementação da estratégia de 
comunicação

• Desenvolvimento de ferramentas e 
organização de eventos para promover os 
resultados do projeto

• Ligação com os grupos-alvo, stakeholders e 
multiplicadores

• RELATÓRIOS
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O presente documento é o resultado das 
atividades do projeto, nomeadamente 
investigação documental e de campo 
realizada nos módulos 2 a 5 (
"Gestão e coordenação", a “Monitorização 
e controlo da qualidade” e a “C
valorização e transferência do projeto
atividades transversais eligadas à 
organização e disseminação do projeto

Este roteiro (juntamente com os 14 
congéneres) é considerado o principal 
resultado do módulo "Correspondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes

No geral, a metodologia adotada
traduzida nas seguintes etapas:
• Identificação de medidas para o 

desenvolvimento da economia verde a 
nível nacional - estas medidas 
compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao 
- Estado da Arte); 

• Identificação das necessidades 
mercado de trabalho 
empresas selecionadas e 
ocupações verdes, seus 
necessidades –os resultadosforam 
resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE (ligado ao módulo 
3 – Mapear as Necessidades do 
Mercado de Trabalho Verde)

• Identificação e organização da oferta 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas 
oferta relevante é compilad
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES (ligado ao 
Mapeamento de Competências Verdes)

• Identificação de boas práticas relativas à 
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 
mercado de trabalho - estes exemplos 
bem-sucedidos são descritos no 
RELATÓRIO 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Responsável pela Seleção e Plano de Classificação em Geral

Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

O presente documento é o resultado das 
omeadamente da 

investigação documental e de campo 
2 a 5 (sendo a 
a “Monitorização 

” e a “Comunicação, 
ência do projeto" 

atividades transversais eligadas à 
do projeto). 

juntamente com os 14 
) é considerado o principal 

orrespondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 

competências verdes". 

adotada pode ser 
traduzida nas seguintes etapas: 

Identificação de medidas para o 
desenvolvimento da economia verde a 

estas medidas foram 
compiladas no RELATÓRIO DO 

ARTE (ligado ao módulo 2 

Identificação das necessidades do atual 
de trabalho verde em 

empresas selecionadas e seleção de 15 
ocupações verdes, seus perfis e 

os resultadosforam 
MAPA DAS 

O MERCADO DE 
(ligado ao módulo 

Mapear as Necessidades do 
erde); 

Identificação e organização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 

selecionadas –a 
elevante é compilada no MAPA 

DE COMPETÊNCIAS 
módulo 4 - 

Mapeamento de Competências Verdes); 
Identificação de boas práticas relativas à 

as competências 
existentes e as necessidades do 

estes exemplos 
sucedidos são descritos no 

DE 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO 

(relacionado com o 
Benchmarking Estratégico

• Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 
identificadas 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 
módulo 6 – Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes).

Estes roteiros versam sobre as
ocupações: 

Figura2 – Ocupações selecionadas no 
GREENS MATCH.

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 
cada parceiro selecionou
ocupações dentro dos sectores

Depois da identificação das 
ocupações, cada parceiro executou um 
programa de entrevistas seguindo 3 
passos. 

• Assistente administrativo numa instalação de 
tratamento de resíduos

• Engenheiro ambiental
• Gestor de tratamento de resíduos
• Responsável pela seleção e plano de 

classificação em geral
• Responsável pela recolha de resíduos 

urbanos
• Técnico em gestão de resíduos industriais
• Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

• Condutor de pesados
• Responsável pelo tráfego

Transportes e Logística

• Engenheiro da qualidade

Fabricação de Veículos

• Empreededor pecuário
• Operador do centro de controlo da estação 

de tratamento de águas residuais
• Técnico de controlo da qualidade
• Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

local de trabalho
• Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 

Qualidade, Ambiente e Segurança Alimentar

Indústria Agroalimentar
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(relacionado com o módulo 5 –
Benchmarking Estratégico); 
Criação de 15 mapas para atender às 

s nas ocupações 
- estes 

documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 

Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes). 

ersam sobre as seguintes 

Ocupações selecionadas no âmbito do 
REENS MATCH. 

 

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 

selecionou 3 empresas/ 3 
dentro dos sectores-chave. 

Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 

e entrevistas seguindo 3 

Assistente administrativo numa instalação de 

Gestor de tratamento de resíduos
Responsável pela seleção e plano de 

Responsável pela recolha de resíduos 

Técnico em gestão de resíduos industriais
Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

Operador do centro de controlo da estação 
de tratamento de águas residuais
Técnico de controlo da qualidade
Técnico de ambiente, saúde e higiene no 

Diretor do Sistema Integrado de Gestão da 
Segurança Alimentar
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Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 
previamente identificadas pelos parceirose 

foi-lhes pedido que identificassem perfis de 
ocupações adicionais e as respetivas 
necessidades 

Figura3 – Módulos do GREENS MATCH. 

Primeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passo 

Segundo passSegundo passSegundo passSegundo passoooo 

Terceiro passoTerceiro passoTerceiro passoTerceiro passo 

Existem 
ocupações verdes 
na sua empresa?

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 
funções

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Existem ocupações na sua 
empresa que, não sendo 

verdes, exigem 
competências verdes? 

Em que ocupações existem  
perfis de competências 

verdes?

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

Quais os recursos úteis para 
colmatar as necessidades 

identificadas?

A curto prazo A médio prazo

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  



 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável 

Alguma destas funções existem 
na sua empresa?

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Responsável pela Seleção e Plano de Classificação em Geral

Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

Existem na sua empres outras 
funções relacionadas com a 

economia verde? 

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

DA OCUPAÇÃO VERDE 
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Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

Em que cargos? 
Qual é o seu perfil profissional 
(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

  

A empresa e a ocupação-alvo 

 
3. 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

3.1. BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa envolvida no projeto, onde foi 
detetada a ocupação "Responsável pela 
Seleção e Plano de Classificação em 
Geral", dedica-se principalmente ao 
negócio de reciclagem de pneus em fim de 
vida. Através de tecnologia de ponta, a 
empresa é capaz de separar os diferentes 
materiais utilizados para fabricar pneus 

obter têxteis, fios de aço e borracha. Estes 
materiais podem ser utilizados em 
numerosas aplicações, fechando o ciclo 
produtivo. Por exemplo, a borracha pode 
ser aplicada em campos desportivos, como 
acontece atualmente na maioria dos 
campos de futebol em Espanha. 
 

3.2. BREVE DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO VERDE 

A empresa envolvida no projeto identificou 
a ocupação "Responsável pela Seleção e 
Plano e Plano de Classificação em 
Geral ". Esta pessoa é responsável pelo 
bom desempenho da fábrica, 
supervisionando o trabalho realizado pelos 
operadores. Controla e monitoriza a 
localização de resíduos em áreas de 
tratamento ou armazenamento e 
supervisiona o cumprimento dos padrões 
de segurança no trabalho executado pelos 
operadores.As suas principais tarefas são 
as seguintes: 

• Dar início e encerrar as instalações; 
• Monitorizar a eficiência das diferentes 

linhas da estação; 
• Gerir o ritmo das correias 

transportadoras; 

• Controlar as horas de trabalho dos 
trabalhadores e da gestão de recursos 
humanos; 

• Ajustaro manual de parâmetros não 
automatizáveisusando instruções de 
operação; 

• Geriro stock do armazém; 
• Rever e supervisionar a limpeza e 

manutenção da instalação e 
documentarcorretamente essas ações 
nos respetivos registos; 

• Elaborar relatórios técnicos informando 
ao gerente da planta sobre incidentes 
ou desempenho da planta; 

• Treinar novos funcionários e definir as 
suas tarefas; 

• Monitorizar as operações de tratamento 
de resíduos. 

3.3. NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

A empresa mostrou interesse em reforçar 
algumas dimensões associadas a esta 
ocupação, em particular, relacionadas com: 

1. Formação sobre reconhecimento e 
valorização dos resíduos; 

2. Formação sobre regulamentos 
ambientais, prevenção de riscos e 
saúde ocupacional, e sobre o sistema 
de qualidade aplicado pela organização, 

bem como reconhecimento e tratamento 
de documentos; 

3. Preparação em "Formação de 
Formadores", uma vez que a pessoa 
com esta ocupação deve treinar os 
operadores de seleção nas diferentes 
tarefas que desempenham 
(identificação, classificação de risco, 
etc.). 
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4. PLANO DE AÇÃO 

  

Plano de ação 4. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

4.1. AÇÕES DE FORMAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO 1 (ALEMANHA): 

Qualificação adicional (VET) como 
Mestrado Professional: Reciclagem, 
Gestão de Resíduos e Limpeza Pública  

Este programa visa equipar trabalhadores 
qualificados para cuidar do bom 
desempenho da estação de tratamento de 
resíduos e supervisionar os processos de 
trabalho. Após completar este programa de 
2 anos, os participantes são capazes de 
dominar o planeamento para a reciclagem 
e gestão de resíduos e limpeza pública. 
Eles aprendem a coordenar os processos 
de trabalho e são responsáveis pela 
formação profissional dos operadores e 
pessoal júnior. Após a formação, podem 
ser confiadas as tarefas de monitorização e 
otimização do recebimento, triagem, 
análise e utilização dos resíduos. Além 
disso, eles podem assumir tarefas como 
decidir sobre a seleção de pessoal, bem 
como para controlar o desempenho e 
evolução de custos na sua área de 
responsabilidade. 

Prestador da formação: 

• https://www.elbcampus.de/weiterbildung
/seminar-meister-kreislauf-
abfallwirtschaft-u-staedtereinigung/ 

SWOT 

Forças 

• Abordagem muito prática: exemplos 
práticos, os participantes podem 
aplicar novos conhecimentos e 
competências imediatamente ao seu 
trabalho diário 

• Prestação de competências e 
funções amplas: supervisão de 
instalações e pessoal (competências 
técnicas e sociais) 

Fraquezas 

• Duração de 2 anos 
• Concentra-se provavelmente na 

legislação alemã, mas também inclui 
regulamentos da UE 

• Custo de 8500€ 

Oportunidades 

• Modelos flexíveis de aprendizagem, 
como cursos a tempo parcial ou de 
fim-de-semana 

• Oportunidades de financiamento 

Ameaças 

• Diminuição do número de 
prestadores de formação 

• Automação de processos 
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CURSO DE FORMAÇÃO 2 (ESPANHA): 

Gestão integrada de sistemas de 
qualidade, ambiente e segurança e 
saúde no trabalho  

Trata-se de um curso de formação privada 
com 28 horas de duração que pode ser 
prestado como modalidade presencial, nas 
instalações da empresa. Os seus objetivos 
são: 

• Adquirir os conhecimentos necessários 
para aplicar uma metodologia de gestão 
integrada de sistemas de qualidade, 
ambiente e segurança e saúde no 
trabalho; 

• Identificar os elementos comuns e 
particulares de cada um dos sistemas 
de gestão tomando como referência os 
requisitos das normas UNE-EN ISO 
9001: 2015, UNE-EN ISO 14001: 2015 e 
a norma OHSAS 18001: 2007; 

• Conhecer as vantagens de ter um 
sistema integrado e as dificuldades 
envolvidas na implementação do novo 
modelo organizacional. 

O programa de formação é o seguinte: 

1. O sistema integrado de gestão; 
2. Gestão por processo (Requisitos gerais, 

definição e interação do processo); 
3. Abordagens para a integração (UNE 

66177: 2005, Integração por processos 
e documentação); 

4. Análise de requisitos das normas (UNE-
EN ISO 9007: 2015, UNE-EN ISO 
14001: 2015, OHSAS 18001: 2007); 

5. Elementos comuns e específicos de 
cada regulamento; 

6. Benefícios da integração dos sistemas 
de gestão; 

7. Exemplos práticos. 

Prestador da formação: 

• Aenor (Madrid), Espanha 

SWOT 

Forças 

• Formação de excelente qualidade 
uma vez que é prestado por um 
organismo como AENOR 

• Aborda as capacidades exigidas pela 
ocupação selecionada 

Fraquezas 

• Conhecimento prévio básico e 
específico sobre qualidade, meio 
ambiente e prevenção de riscos 

• Custo alto: 1.145 € + IVA. As 
despesas de deslocação, alojamento 
e estadia do participante são custos 
adicionais 

Oportunidades 

• O participante recebe gratuitamente 
a publicação "Integração de 
Sistemas. Regulamento UNE. 
Edições AENOR" 

• A formação pode ser fornecidanas 
instalações da empresa e assim o 
gerente da empresa pode adaptar o 
horário e a duração 

• Os custos da formação incluem 
cafés, almoços e diploma de curso 

• Os membros da AENOR têm um 
desconto de 10% 

Ameaças 

• Existe uma vasta gama de formação 
nesta área no mercado, pelo que é 
difícil selecionar o curso mais 
adequado para o perfil profissional 
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CURSO DE FORMAÇÃO 3 (ESPANHA): 

Gestão de Resíduos  

Este é um curso privado de formação de 
nível universitário. O curso tem uma 
duração estimada de 300 horas, o que 
corresponde a 30 créditos em 6 disciplinas 
(Resíduos Sólidos Urbanos, Resíduos 
Industriais, Resíduos Sanitários, Educação 
Ambiental e RSU, Regulamentos, Estudos 
de Caso) 

Este programa de formação visa garantir 
que os alunos: 

• Possuem um leque de conhecimentos 
sobre a conveniência ea necessidade 
de levar a cabo boas práticas e uma 
adequada gestão global dos resíduos 
sólidos, por destruição, recuperação, 
reutilização, reciclagem e rejeição em 
técnicas de descarga controlada; 

• Formalizar os aspetos mais relevantes 
para implementar programas de 
recuperação e minimização de resíduos 
na esfera doméstica e profissional; 

• Avaliar o impacto ambiental eo consumo 
de energia associado à geração de 
resíduos: poluição do solo, da água e do 
ar, odores, etc.; 

• Caracterizar um resíduo para catalogá-
lo; 

• Entender como funciona o Byproduct 
Exchange; 

• Conhecer o atual quadro regulamentar e 
as principais tendências da legislação 
aplicável aos resíduos em todas as 
esferas. 

Prestador do curso: 

• http://www.funiber.org 

SWOT 

Forças 

• O participante recebe a qualificação 
emitida pela Universidade onde se 
inscreve. 

• Trata-se de um programa de 
formação à distância no qual o 
participante pode-se inscrever a 
qualquer momento.  

• Trata-se de um dos temas relevantes 
relacionados com a gestão de 
resíduos, exigidos pelo perfil de 
competências. 

• Inclui casos de estudo focados no 
tratamento e recuperação de 
resíduos. 

Fraquezas 

• Os alunos devem preencher 
formulários impressos para serem 
avaliados (espera-se que a pessoa 
avaliada seja de facto o participante, 
mas não há garantia) 

• A duração máxima do programa de 
formação é de 6 meses 

Oportunidades 

• É um programa de tipo universitário, 
mas não é necessário um diploma 
de licenciatura 

• Destinado à especialização prática 
na gestão de resíduos 

• Os formandos podem solicitar uma 
subvenção à Fundação Universitária 
Ibero-americana (FUNIBER). 

Ameaças 

• Certo grau de dependência e rigidez 
devido ao sistema de créditos ECTS 
(Sistema Europeu de Transferência 
de Créditos) 

 



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Responsável pela Seleção e Plano de Classificação em Geral 

 
    

 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável 

19 

CURSO DE FORMAÇÃO 4 (GRÉCIA): 

Gestão de Sistemas e Tecnologias de 
Ambiente Natural (Mestrado)  

Desde o ano letivo 2006-2007 o 
departamento de silvicultura e gestão do 
ambiente e recursos naturais executa o 
curso de pós-graduação "gestão 
sustentável do ambiente e dos recursos 
naturais" a nível de mestrado que consiste 
em três direções: 

• Gestão sustentável de bacias 
hidrográficas montanhosas com 
sistemas inteligentes de informação e 
SIG; 

• Política ambiental e desenvolvimento 
integrado do espaço rural; 

• Ecologia e proteção dos ecossistemas 
florestais. 

Prestador do curso: 

• http://www.fmenr.duth.gr/postgraduate/in
fo/index.en.shtml 

SWOT 

Forças 

• Tem cursos e-learning 

Fraquezas 

• Não foca especificamente nas águas 
residuais, mas visa todos os 
sistemas ambientais 

Oportunidades 

• Conhecimentos práticos e teóricos 
através de seminários e de peritos 
na área 

Ameaças 

• É conduzido numa área 
descentralizada  



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Responsável pela Seleção e Plano de Classificação em Geral 

 
    

 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável 

20 

CURSO DE FORMAÇÃO 5 (PORTUGAL): 

Gestão e Recuperação de Resíduos 
Industriais  

Este curso pretende explorar 
especificamente as diversas técnicas de 
recuperação de resíduos industriais, que 
irão cobrir o contexto jurídico da gestão de 
resíduos, reforçando meios de recuperação 
que podem ter um impacto económico no 
sector empresarial. 

É dirigido a trabalhadores de empresas, 
gerentes e trabalhadores intermédios com 
responsabilidades de resíduos ou funções 
relacionadas com o meio ambiente. O 
curso está estruturado para durar 20 horas 
e inclui o seguinte programa: 

• Módulo I: Quadro fundamental, legal e 
regulamentar da gestão de resíduos 
(4h); 

• Módulo II: Classificação, caracterização, 
transporte e armazenamento de 
resíduos (4h); 

• Módulo III: Tecnologias disponíveis para 
recuperação de resíduos industriais 
(8h); 

• Módulo IV: Recuperação de resíduos 
industriais: estudos de caso (4h).

SWOT 

Forças 

• Curso de curta duração 
• Não há requisitos 
• Métodos misturados (pessoalmente 

e e-learning) 

Fraquezas 

• Preço (185€ ou 195€) 
• Lecionado durante a tarde 
• Providenciado apenas numa cidade 

Oportunidades 

• Muita procura por formações pós-
laborais 

• Parceria com outras escolas 
• Integração da perspetiva 

internacional 

Ameaças 

• Mudanças na procura do mercado 
• Lei de acreditação mais restrita 
• Qualidade da oferta dos formadores 

no mercado 
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4.2. LIÇÕES APRENDIDAS DAS BOAS PRÁTICAS 

No projeto GREENS MATCH, mais de 20 
exemplos de boas práticas foram 
identificados nos países parceiros. Estas 
práticas, que visam reduzir a diferença 
entre a ofertae a necessidade de 
competênciasverdes, têm várias formas de 
organização e foco de comunicação, 
conforme descrito na figura a seguir. 
 

Figura4 – Âmbito das boas práticas. 

 
 
Adicionalmente, foram identificados 
esquemas diferentes de formaçãoque vão 
além das ofertas formais (mais detalhes 
podem ser encontrados no MAPA DE 
OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES), 
como a formação presencial, combinada ou 
em e-learning, orientação e 
aconselhamento/, uso de simuladores, etc. 
 
 

Particularmente no que diz respeito à 
ocupação "Responsável pela Seleção e 
Plano de Classificação em Geral ", um 
conjunto de boas práticas foram 
consideradas com especial relevância. 
Estas incluem exemplos do sector da 
reciclagem e gestão de resíduos, mas 
também práticas de interesse geral a partir 
das quais as lições podem ser aprendidas 
e transferidas para o presente caso.  
 
ECOEMPLEO.COMé um observatório 
especializado que estuda e analisa a 
situação atual e as tendências do emprego 
verde, bem como as necessidades de 
formação no sector da atividade ambiental. 
Esta plataforma monitoriza, analisa e 
estuda o mercado e as profissões verdes. 

 
ENCONTROS EMPLEAVERDE: Reuniões 
regulares relacionadas com as questões 
verdes. Os participantes são um público 
variado (empresas, profissionais, 
estudantes, formadores, outros) 
interessado em temas relacionados com 
reciclagem e gestão de resíduos. 

 

A COURSERA, uma plataforma de 
educação que colabora com universidades 
e organizações reconhecidas em todo o 
mundo para oferecer cursos gratuitos 
onlineque permitem caminhos de 
aprendizagem flexíveis, (na sua maioria) 
sem custos para os participantes. 
 
Em seguida detalham-se estas boas 
práticas. 

Cursos de formação personalizados

Projectos financiados, que visam suprimir os 
desajustes entre as competências verdes, 
fornecendo um curso de formação específico

Representação e consulta em feiras (de emprego), 
reuniões, eventos

Plataformas de informação e comunicação on-line 
para questões verdes (base de dados)

Prestadores de formação especial - online e offline

Reeducação, actualização de competências, novas 
legislações

Mentoria, trabalho colaborativo, trabalho voluntário, 
aprendizagem informal

Apoio a jovens empreendedores / auto-emprego

Rede, comunidade / fórum
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ECOEMPLEO 

ECOEMPLEO (www.ecoempleo.com) é um observatório especializado que estuda e analisa 
a situação e as tendências do emprego verde e as necessidades de formação no sector 
verde (ambiental). Iniciada em 2001,em Valência, a sua atividade estende-se por todo o 
território espanhol. O objetivo principal desta iniciativa é fornecer informação fiável sobre a 
situação e as tendências das profissões, as necessidades de emprego e formação do sector 
ambiental, através da observação, análise e estudo do mercado, bem como das profissões 
com conteúdo verde. Esta plataforma visa também proporcionar soluções para a escassez 
de ferramentas e estruturas que aceleram o mercado de trabalho neste sector.Focada em 
quatro áreas (investigação e análise, mercado de trabalho, empreendedorismo verde e 
divulgação de resultados), esta iniciativa destina-se a jovens recém-formados e jovens no 
último ano de formação, empreendedores, administrações públicas com intervenção nas 
áreas do emprego e do ambiente, os empregadores e as associações empresariais. A 
plataformaé gerida pelo Instituto Mediterrâneo para o Desenvolvimento Sustentável 
(MEDES). 

 

ENCONTROS EMPLEAVERDE 

Esta iniciativa (http://empleaverde.es/) promove encontros regulares relacionados com as 
questões ecológicas no âmbito dos quais os participantes (empresas, profissionais, 
estudantes, formadores, outros) debatem temas relacionados com reciclagem e gestão de 
resíduos. A ideia subjacente a estas reuniões é incentivar experiências inovadoras no campo 
verde, através da sensibilização, divulgação, comunicação e formação em cada um dos 
tópicos. Estas reuniões visam também a partilha de experiências inovadoras, boas práticas e 
lições aprendidasno mercado de trabalho verde, bem como a ligação entre os membros de 
uma rede que facilita o encontro de pessoas. Alguns dos temas cobertos por estas reuniões 
estão ligados à prevenção e reciclagem de lixo marinho e eco inovação com materiais 
reciclados (oportunidades para iniciar negócios em setores verdes) e iniciar negócios 
ecológicosem comunicação, divulgação e treino de formadores sobre reciclagem. Estes são 
exemplos das diferentes atividades realizadas pela Fundación Diversidad para promover e 
difundir a economia verde e a sustentabilidade no campo da reciclagem e gestão de 
resíduos. 

 

COURSERA  

Coursera (https://www.coursera.org/) é uma plataforma de educação que colabora com as 
principais universidades e organizações do mundo inteiro (como a Universidade de Yale, a 
Universidade Johns Hopkins, a Universidade de Edimburgo, a Universidade de Pequim), 
para oferecer cursos em dezenas de tópicos. Esta plataforma privada oferece aulas online a 
partir de mais de 140 universidades e organizações educacionais. Os cursos são repetidos 
numa base regular e são gratuitos (no caso de não envolverem emissão de certificado). 
Através desta plataforma, os participantes podem aprender ao seu próprio ritmo, usando 
diferentes métodos de aprendizagem, tais como palestras de vídeo curtas, questionários 
interativos, avaliações por pares, etc. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este mapa foi desenvolvido no âmbito das atividades do projeto GREENS MATCH – 
“Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável”.  

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias e planos de formação alinhados com as necessidades das PME e 
com possíveis desajustes que as mesmas apresentem em termos das competências das suas 
ocupações verdes. O público-alvo do projeto são primeiramente as PME, mas também os 
atores que intervêm na educação, formação profissional e fomento do emprego, bem como 
decisores políticos e outros stakeholders interessados nas temáticas e resultados do projeto. 

Este documento, correspondente à ocupação verde “Responsável pela Recolha de Resíduos 
Urbanos ”, é parte integrante de uma coleção de roteiros de 15 ocupações verdes de 15 
empresas diferentes que atuam em 4 setores (reciclagem e gestão de resíduos; transportes e 
logística; fabricação de veículos e; industria agroalimentar) e em 4 países diferentes 
(Alemanha, Grécia, Espanha e Portugal). 

O documento é estruturado em 4 capítulos principais: 

• ENQUADRAMENTO:  O primeiro capítulo apresenta brevemente o projeto e o consórcio; 

• METODOLOGIA:  O segundo capítulo foca-se na abordagem metodológica que levou ao 
desenvolvimento dos roteiros, e em particular, salientando-se o contato direto com as 
empresas e a análise extensiva das respetivas necessidades ligadas às suasocupações 
verdes; 

• A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-FOCO:  O terceiro capítulo é dedicado à descrição da 
ocupação verde e à identificação de pontos de melhoria, em resultado da análise às 
necessidades; 

• PLANO DE AÇÃO:  O quarto capítulo detalha o plano de ação desenhado para colmatar as 
necessidades identificadas, incluindo sugestões de curso de educação e formação 
considerados relevantes, bem como lições aprendidas das boas práticas; 

• REFERÊNCIAS:  O capítulo final lista os principais documentos consultados.  

 

Este documento pretende apoiar a aproximação entre as necessidades associadas à ocupação 
verde “Responsável pela Recolha de Resíduos Urbanos ”, a oferta educativa e formativa 
existente e as lições aprendidas das boas práticas.  

 

Os parceiros GREENSMATCH gostariam de expressar a s ua gratidão perante aqueles 
que gentilmente contribuíram para os resultados des te mapa.  

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação dos 
seus conteúdos que refletem os pontos de vista dos autores e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser realizada da informação aqui contida. 

Projeto n.º 2014-1-ES01-KA202-003695. 
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. O PROJETO GREENS MATCH

Mais de 20 milhões de empregos na 
Europa já se relacionam de alguma forma 
com o ambiente e, com o encorajamento 
da União Europeia (UE) para um futuro 
mais verde, esta tendência só poderá 
aumentar. A UE está empenhada em fazer 
crescer a economia,mas protegendo o 
Planeta e os seus preciosos recursos. 
Entre as prioridades estabelecidas para a 
Europa 2020(a nova estratégia económica 
da EU), realça-se a necessidade de um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Estas prioridades implicam 
construir uma economia competitiva em 
baixo carbono, eficiente em termos de 
recursos e que salvaguarda o meio 
ambiente, prevenindo a degradação, a 
perda da biodiversidade e o uso 
insustentável de recursos. 

Neste contexto, é importante salientar que 
os empregos verdes não são apenas 
empregos tecnológicos para uma elite 
altamente qualificada. É certo que a Europa 
precisa de cientistas, investigadores e 
engenheiros para desenvolver tecnologias 
de ponta que economizarão energia e 
recursos. No entanto, os colaboradores 
com formação técnica e de nível intermédio 
são igualmente fundamentais. É essencial, 
portanto, que estescolaboradorestenham 
acesso a formação que lhes permita estar 
melhor posicionados para explorar as mais 
recentes tecnologias e aplicações 
ecológicas. Contudo, de acordo com a 
Comunicação da Comissão (COM (2010) 
682 final) "Novas competências e novos 
empregos: a contribuição europeia para o 
pleno emprego", o problema não está na 

falta de formação, mas sim no ajuste entre 
as competências existentes e as 
necessidades do mercado de trabalho.  

No documento de trabalho dos serviços da 
Comissão (SWD) 2012 92 final, "Explorar o 
potencial de emprego do crescimento 
verde", salienta-se que deve ser dada 
especial atenção às pequenas e médias 
empresas (PME) e às suas necessidades. 
Muitas vezes, as PME não têm 
conhecimento de programas de formação 
oferecidos por prestadores de formação 
privados e públicos e / ou são céticos 
quanto ao impacto dessesprogramas. No 
entanto, estão muitas vezes abertos à 
formação informal entremuros (por 
exemplo, tutoria, orientação, 
aprendizagem, etc.) como forma 
preferencial de recrutamento de 
trabalhadores qualificados. 

Para atingir o objetivo de colmatar o fosso 
entre educação/formação verde e trabalho 
verde, um consórcio de 5 organizações de 
4 países (Alemanha, Espanha,Grécia e 
Portugal) ligadas à educação e formação 
(FEUZ – Fundación Cultural Privada 
Empresa-Universidad de Zaragoza; 
INOVA+ – Serviços de Consultadoria em 
Inovação Tecnológica, S.A.; e EEO Group 
– EEO Group S.A.) e ao emprego (COCI – 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza; e IHK – IHK Projekgesellschaft 
mbH), desenvolveram o projeto GREENS 
MATCH – “Correspondendo a Oferta de 
Competências Sustentáveis às 
Necessidades do Mercado de Trabalho 
Sustentável”.   

 

 

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da  economia verde através do 
fornecimento de estratégias de educação e formação alinhadas com as necessidades 
das PME,antevendo assim possíveis desajustes em ter mos das competências verdes. 
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2. METODOLOGIA 

Metodologia 2. 
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2. METODOLOGIA  

Como mencionado anteriormente, o projeto 
GREENS MATCH destina-se a apoiar o 
crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias de formação e 
educação alinhadas com as necessidades 

das PME, antevendo assim possíveis 
desajustes em termos das competências 
verdes. Para atingir este objetivo, a 
metodologia do projeto foi estruturada em 8 
módulos. 

Figura 1 – Módulos do GREENS MATCH.    

1. GESTÃO E COORDENAÇÃO
• Gestão e coordenação transversal, incluindo 
técnica e financeira

• Reuniões de projeto para debater o progresso 
e definir próximos passos e responsabilidades

• Comunicação
• RELATÓRIOS

2. ESTADO DA ARTE
� Pesquisa e coleção de fontes de informação 
relevantes

� Revisão da literatura
� Compilação e sistematização de aspetos 
essenciais para o projeto

� RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE

3. MAPEAR AS NECESSIDADES DO 
MERCADO DE TRABALHO VERDE
• Envolvimento de PME e identificação de 15 
ocupações verdes

• Disgnóstico de necessidades do mercado de 
trabalho verde nas PME visadas

• Identificação das necessidades e das falhas 
nas ocupações selecionadas

• MAPA DAS NECESSIDADES NO MERCADO 
DE TRABALHO VERDE

4. MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 
VERDES
• Definição de linhas de orientação para o 
mapeamento das competências verdes

• Identificação de agentes de educação e 
formação cuja oferta incide sobre 
competências verdes

• Identificação de programas e currículos 
relacionados com o desenvolvimento de 
competências verdes

• MAPA DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES

5. BENCHMARKING ESTRATÉGICO
• Colecionar e reportar as melhores práticas por 
região

• Análise dos resultados num workshop
colaborativo

• Identificação de lições e prioridades para o 
futuro

• RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO

6. CORRESPONDÊNCIA ENTRE 
NECESSIDADES DO MERCADO TRABALHO 
E OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES
• Desenvolvimento de 15 roteiros nos quais se 
propõem medidas com vista à 
correspondência

• Resumo das atividades e resultados do projeto
• ROTEIROS DAS OCUPAÇÕES VERDES
• PUBLICAÇÃO FINAL

7. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA 
QUALIDADE
• Estabelecimento de um plano de riscos e 
contingências

• Desenvolvimento de ferramentas para acesso 
às atividades do projeto e respetivos resultados

• Monitorização da qualidade do projeto
• RELATÓRIOS

8. COMUNICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO
• Elaboração e implementação da estratégia de 
comunicação

• Desenvolvimento de ferramentas e 
organização de eventos para promover os 
resultados do projeto

• Ligação com os grupos-alvo, stakeholders e 
multiplicadores

• RELATÓRIOS
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O presente documento é o resultado das 
atividades do projeto, nomeadamente da 
investigação documental e de campo 
realizada nos módulos 2 a 5 (sendo a 
"Gestão e coordenação", a “Monitorização 
e controlo da qualidade” e a “Comunicação, 
valorização e transferência do projeto" 
atividades transversais e ligadas à 
organização e disseminação do projeto).

Este roteiro (juntamente com os 14 
congéneres) é considerado o principal 
resultado do módulo "Correspondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes".

No geral, a metodologia adotada pode ser 
traduzida nas seguintes etapas:
• Identificação de medidas para o 

desenvolvimento da economia verde a 
nível nacional - estas medidas foram 
compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao módulo 2 
- Estado da Arte); 

• Identificação das necessidades do atual 
mercado de trabalho verde em 
empresas selecionadas e seleção de 15 
ocupações verdes, seus perfis e 
necessidades – os resultados foram 
resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE (ligado ao módulo 
3 – Mapear as Necessidades do 
Mercado de Trabalho Verde);

• Identificação e organização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas 
a oferta relevante é compilada no MAPA 
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES (ligado ao módulo 4 
Mapeamento de Competências Verdes);

• Identificação de boas práticas relativas à 
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 
mercado de trabalho - estes exemplos 
bem-sucedidos são descritos no 
RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO (relacionado com o 
módulo 5 – Benchmarking Estratégico);

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Empreendedor Pecuário

Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

O presente documento é o resultado das 
atividades do projeto, nomeadamente da 
investigação documental e de campo 
realizada nos módulos 2 a 5 (sendo a 
"Gestão e coordenação", a “Monitorização 
e controlo da qualidade” e a “Comunicação, 
valorização e transferência do projeto" 

is e ligadas à 
organização e disseminação do projeto). 

Este roteiro (juntamente com os 14 
congéneres) é considerado o principal 
resultado do módulo "Correspondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes". 

logia adotada pode ser 
traduzida nas seguintes etapas: 

Identificação de medidas para o 
desenvolvimento da economia verde a 

estas medidas foram 
compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao módulo 2 

as necessidades do atual 
mercado de trabalho verde em 
empresas selecionadas e seleção de 15 
ocupações verdes, seus perfis e 

os resultados foram 
resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE (ligado ao módulo 

ecessidades do 
Mercado de Trabalho Verde); 
Identificação e organização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas – 
a oferta relevante é compilada no MAPA 
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 

ERDES (ligado ao módulo 4 - 
Mapeamento de Competências Verdes); 
Identificação de boas práticas relativas à 
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 

estes exemplos 
sucedidos são descritos no 

NCHMARKING 
ESTRATÉGICO (relacionado com o 

Benchmarking Estratégico); 

• Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 
identificadas - estes documentos 
estratégicos, ROTEIROS DAS 
OCUPAÇÕES VERDES, são a principal 
saída do projeto (vinculado ao módulo 6 
– Correspondência entre necessidades 
do mercado trabalho e oferta de 
competências verdes). 

Estes roteiros versam sobre as seguintes 
ocupações: 

Figura 2 – Ocupações selecionadas no âmbito do 
GREENS MATCH.

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 
cada parceiro selecionou 3 empresas/ 3 
ocupações dentro dos sectores

Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 
programa de entrevistas seg
passos. 

Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 
previamente identificadas pelos parceiros e 

• Assistente administrativo numa instalação de 
tratamento de resíduos

• Engenheiro ambiental
• Gestor de tratamento de resíduos
• Responsável pela seleção e plano de 

classificação em geral
• Responsável pela recolha de resíduos 

urbanos
• Técnico em gestão de resíduos industriais
• Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

• Condutor de pesados
• Responsável pelo tráfego

Transportes e Logística

• Engenheiro da qualidade

Fabricação de Veículos

• Empreededor pecuário
• Operador do centro de controlo da estação 

de tratamento de águas residuais
• Técnico de controlo da qualidade
• Técnico em ambiente, saúde e higiene no 

local de trabalho
• Gestor do sistema de gestão integrado para 

o ambiente e segurança alimentar

Indústria Agroalimentar
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Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 

estes documentos 
estratégicos, ROTEIROS DAS 
OCUPAÇÕES VERDES, são a principal 

inculado ao módulo 6 
Correspondência entre necessidades 

do mercado trabalho e oferta de 
 

Estes roteiros versam sobre as seguintes 

Ocupações selecionadas no âmbito do 
GREENS MATCH. 

 

se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 
cada parceiro selecionou 3 empresas/ 3 
ocupações dentro dos sectores-chave. 

Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 
programa de entrevistas seguindo 3 

Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 
previamente identificadas pelos parceiros e 

Assistente administrativo numa instalação de 

Gestor de tratamento de resíduos
Responsável pela seleção e plano de 

Responsável pela recolha de resíduos 

Técnico em gestão de resíduos industriais
Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

Operador do centro de controlo da estação 
de tratamento de águas residuais
Técnico de controlo da qualidade
Técnico em ambiente, saúde e higiene no 

Gestor do sistema de gestão integrado para 
segurança alimentar
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foi-lhes pedido que identificassem perfis de 
ocupações adicionais e as respetivas 

Primeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passo 

Segundo passoSegundo passoSegundo passoSegundo passo 

Terceiro passoTerceiro passoTerceiro passoTerceiro passo 

Existem 
ocupações verdes 
na sua empresa?

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 
funções

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  

Alguma destas funções existem 
na sua empresa?

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Empreendedor Pecuário

Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

lhes pedido que identificassem perfis de 
ocupações adicionais e as respetivas 

necessidades 

Figura 3 – Módulos do GREENS MATCH. 

ocupações verdes 

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Existem ocupações na sua 
empresa que, não sendo 

verdes, exigem 
competências verdes? 

Em que ocupações existem  
perfis de competências 

verdes?

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

Quais os recursos úteis para 
colmatar as necessidades 

identificadas?

A curto prazo A médio prazo

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  

Existem na sua empres outras 
funções relacionadas com a 

economia verde? 

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

DA OCUPAÇÃO VERDE 
Empreendedor Pecuário 
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Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

A médio prazo

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

Em que cargos? 
Qual é o seu perfil profissional 
(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

3.1. BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa envolvida no projeto e que 
identificou a ocupação verde 
"Responsável pela Recolha de Resíduos 
Urbanos " é alemã. Jakob Becker fundou a 
empresa em 1898, quando a cidade de 
Kaiserslautern decidiu centralizar a recolha 
de resíduos e limpeza de ruas. A empresa 
é agora uma das maiores da região e 
presta os seus serviços em toda 
zonaoriental de Brandemburgo, com 
diferentes subsidiárias. A empresa oferece 

uma ampla gama de serviços aos seus 
clientes (municípios, clientes industriais e 
comerciais e famílias), incluindo 
distribuição de contentores, recolha de 
resíduos, gestão de resíduos perigosos, 
reciclagem etc. A eliminação e reciclagem 
de resíduos é realizada estritamente de 
acordo com os requisitos legais. A empresa 
também forneceformação para aprendizes 
e um programa de estudo duplo. 

3.2. BREVE DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO VERDE 

O "Responsável pela Recolha de 
Resíduos Urbanos ", também conhecido 
como despachante, é a pessoa 
responsável, em última instância, pelo bom 
funcionamento das atividades de 
contratação e pela correta recolha de 
resíduos. É responsável por toda a equipa 
de recolha de resíduos urbanos e controla 
a prestação adequada de serviços,no local. 
A descrição do trabalho é a seguinte: 

• Supervisionar as rotas de recolha; 
• Controlara manutenção do equipamento 

dos funcionários; 

• Supervisionar a limpeza e manutenção 
de equipamentos e documentação em 
registos; 

• Elaborar relatórios técnicos ao diretor do 
departamento de recolha; 

• Fornecer os meios para reparar as 
avarias; 

• Gerir existências na loja (peças 
sobresselentes, contentores, 
ferramentas, etc.); 

• Propor melhorias do serviço de recolha; 
• Controlar o dia de trabalho dos 

funcionários. 

3.3. NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

Várias tarefas que estão sob a 
responsabilidade do despachante(como 
agendar e supervisionar as rotas de 
recolha de resíduos), requerem 
atualizações constantes da legislação 
laboral, especialmente no que diz respeito 
ao horário de trabalho, programação de 
trabalho e regulamentos especiais válidos 
para os aprendizes. 

Outras implicam atualizações regulares 
sobre softwaresusados no planeamento de 
rotas de recolha e pessoal. 

A empresa também está empenhada em 
implementar conceitos de despacho 
sustentável (verde) na prática, a fim de 
economizar energia e custos e contribuir 
para a proteção ambiental. 
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Plano de ação 4. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

4.1. AÇÕES DE FORMAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO 1 (ALEMANHA): 

Gestor de Frota de Veículos  

Esta é uma formação privada, não-estatal e 
reconhecida, com duração de 3 semanas. 
É composta por 6 módulos, seguindo a 
estrutura: 

• Módulo 1: Tarefas e processos 
operacionais (3 dias) 

• Módulo 2: Técnicas de gestão da gestão 
da frota (2 dias) 

• Módulo 3: Custos e Controlo (3 dias): 
• Fundamentos de Administração de 

Empresas; Contabilidade; Sistemas e 
soluções de TI; Controlo: identificar 
desenvolvimentos indesejáveis, atuar a 
tempo; 

• Módulo 4: financiamento, aquisição e 
utilização (2 dias); 

• Módulo 5: Quadro jurídico (3 
dias):Responsabilidade do titular; 
Fixação da carga; Lei de Horas de 
Trabalho; Qualificação de motorista 
profissional da UE; impostos da frota; 

• Módulo 6: seguro e gestão de sinistros 
(3 dias); 

• Módulo 7: gestão de veículos de 
empresa e sustentabilidade na frota (3 
dias): Empresa de gestão de 
automóveis; Alternativa de condução; 
Perspetivas de gestão de frotas; 
Implementação de conceitos de frota 
sustentáveis na prática; Gestão da 
Mobilidade nas Empresas. 

 

Prestador da formação:  

• DEKRA Academy Berlin 
(https://www.dekra-akademie.de/) 

SWOT 

Forças 

• Curta duração 
• Satisfaz as necessidades dos 

gestores de frotas de veículos de 
forma abrangente e precisa 

• Abordagem prática, intercâmbio com 
outros participantes 

Fraquezas 

• Nenhum currículo ou certificado 
reconhecido pelo estado 

Oportunidades 

• Procura por e-learning 

Ameaças 

• • Automação (hard e software) 
• • Novos conceitos de mobilidade 
• Competitividade: Transporte 

Ferroviário vs. Transporte Rodoviário 
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CURSO DE FORMAÇÃO 2 (ESPANHA): 

Curso de Gestão Sustentável no Sector 
dos Transportes Rodoviários  

Este é um curso online privado (100 horas). 
Concentra-se em conceitos sustentáveis e 
na utilização de diferentes metodologias 
para identificar indicadores apropriados 
para monitorizar os aspetos ambientais e 
custos associados. 

O programa consiste nos seguintes 
módulos: 

• Gestão ambiental das instalações e 
serviços do sector dos passageiros e do 
frete; 

• Diferentes processos e serviços no 
sector dos transportes rodoviários que 
podem ter um impacto ambiental; 

• Aspetos ambientais especificamente 
associados aos diferentes serviços; 

• Introdução de diferentes ferramentas 
tanto obrigatórias (todas as 
regulamentações ambientais aplicáveis), 
como voluntárias, que resultem numa 
melhor gestão ambiental, para se obter 
uma diferenciação frente à 
concorrência, como uma organização 
comprometida com o desenvolvimento 
sustentável. 

 
Prestador da formação:  

• Ambientum TRAINING(Madrid) 
(http://www.ambientum.com/cursos-
medio-ambiente) 

SWOT 

Forças 

• Curso online 
• Duração média (100 hours) 

Fraquezas 

• Apenas em Espanhol 

Oportunidades 

• Possibilidade de conhecer 
"virtualmente" outros participantes da 
mesma área, abertos para partilhar 
ideias e problemáticas 

Ameaças 

• O programa pode não atender aos 
requisitos específicos da empresa 
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CURSO DE FORMAÇÃO 3 (GRÉCIA): 

Bacharelato em Ciência do Solo e 
Gestão de Recursos do Solo  

A Faculdade de Agricultura, Floresta e 
Ambiente Natural foi fundada em 2013, 
integrando duas Escolas (Agricultura e 
Floresta e Ambiente Natural). A Escola de 
Agricultura é constituída por 7 
Departamentos: 

• Ciência do Solo e Engenharia Agrícola 
• Produção de culturas (Culturas e 

Ecologia. Horticulturas e Viticulturas, 
Proteção de Plantas) 

• Produção Animal 
• Ciência e Tecnologia Alimentar 
• Economia Aplicada à Agricultura  

O primeiro departamento (Ciência do Solo 
e Engenharia Agrícola) disponibiliza o 
Laboratório Geral de Agricultura Hidráulica 
e Recuperação de Solos. 

O Laboratório promove atividades no 
campo da educação e investigação sobre 
agricultura hidráulica, uso racional de água 
na agricultura, qualidade da água, irrigação 
e drenagem, gestão de recursos aquáticos, 
estudo de recuperação de solos e seu 
impacto ambiental, descrição e modelos 
matemáticas para a gestão de superfícies 
elençóis freáticos, qualidade e poluição de 
cursos de água, lagos e aquíferos, erosão 
dos cursos de água, equilíbrio de água em 
zonas não saturadas com o objetivo de 
providenciar uma gestão otimizada da 
água.  

 

Prestador da formação: 

• http://hydrolab.agro.auth.gr/index.php/en
/home-1 

SWOT 

Forças 

• Especialização nos tópicos dos 
cursos disponibilizados  

Fraquezas 

• Os cursos não são ministrados perto 
da cidade 

Oportunidades 

• Oportunidades para inscrição em 
mestrados e doutoramentos 

• Networking 

Ameaças 

• Não é abrangente, não incluindo, por 
exemplo, aprendizagem sobre como 
tratar resíduos  
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CURSO DE FORMAÇÃO 4 (PORTUGAL): 

Gestão de Resíduos Urbanos  

O objetivo do curso é implementar uma 
estratégia relevante no domínio da gestão 
sustentável de resíduos, bem como para 
uma melhor educação sobre a recuperação 
e gestão de resíduos. No final do curso os 
participantes devem refletir e intervir sobre 
a realidade de gestão de resíduos urbanos, 
produzir e executar planos de ação e 
também gerir com sucesso a 
implementação de sistemas de gestão de 
resíduos urbanos. 

O curso demora 34 horas e engloba 
atividades teóricas e práticas. O programa 
é o seguinte: 

• Gestão de resíduos urbanos; 
• Desenvolvimento sustentável; 
• Planeamento e gestão de projetos; 
• Direito ambiental; 
• Prevenção na produção de resíduos; 
• Comunicação e educação sustentável; 
• Mudança climática e gestão eficiente da 

energia; 
• Visita técnica a uma fábrica. 

SWOT 

Forças 

• Curso de curta duração 
• Métodos misturados (pessoalmente 

e e-learning, teórico e prático) 
• Não tem requisitos 

Fraquezas 

• Preço (grátis para associados e 190 
€ para não associados) 

• Lecionada durante o dia 
• Mínimo e máximo de participantes 

(8-16) 

Oportunidades 

• Parceria com outras escolas / 
fábricas 

• Integração da perspetiva 
internacional 

Ameaças 

• Mudanças no mercado da procura 
• Pouca oferta de formadores de alta 

qualidade 
• Lei de acreditação mais restrita 
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4.2. LIÇÕES APRENDIDAS DAS BOAS PRÁTICAS 

No projeto GREENS MATCH, mais de 20 
exemplos de boas práticas foram 
identificados nos países parceiros. Estas 
práticas, que visam reduzir a diferença 
entre a ofertae a necessidade de 
competênciasverdes, têm várias formas de 
organização e foco de comunicação, 
conforme descrito na figura a seguir. 
 

Figura4 – Âmbito das boas práticas. 

 
 
Adicionalmente, foram identificados 
esquemas diferentes de formaçãoque vão 
além das ofertas formais (mais detalhes 
podem ser encontrados no MAPA DE 
OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES), 
como a formação presencial, combinada ou 
em e-learning, orientação e 
aconselhamento/, uso de simuladores, etc.

Particularmente no que diz respeito à 
ocupação "Responsável pela Recolha de 
Resíduos Urbanos ", um conjunto de boas 
práticas foram consideradas com especial 
relevância. Estas incluem exemplos do 
sector da reciclagem e gestão de resíduos, 
mas também práticas de interesse geral a 
partir das quais as lições podem ser 
aprendidas e transferidas para o presente 
caso.  
 
FORMAÇÃO AJUSTADA AO 
CLIENTEpermite focar as necessidades 
específicas das empresas através de uma 
opção mais viável em termos técnicos e 
económicos, sendo particularmente 
relevante nos casos em que é necessário 
um programa que não está disponível no 
mercado. 

 
ENCONTROS EMPLEAVERDE: Reuniões 
regulares relacionadas com as questões 
verdes. Os participantes são um público 
variado (empresas, profissionais, 
estudantes, formadores, outros) 
interessado em temas relacionados com 
reciclagem e gestão de resíduos. 

 
FORMAÇÃO BASEADA EM 
SIMULADORES PARA CONDUTORES 
DE AUTOCARROS EUROPEUS 
(SIMTEB)- Transferência e implementação 
de um conceito de formação inovador para 
condutores e formadores em organizações 
de formação inicial e contínua de 
transportes públicos urbanos na Europa. 
 
Em seguida podem ser encontrados mais 
detalhes sobre estas boas práticas.  

Cursos de formação personalizados

Projectos financiados, que visam suprimir os 
desajustes entre as competências verdes, 
fornecendo um curso de formação específico

Representação e consulta em feiras (de emprego), 
reuniões, eventos

Plataformas de informação e comunicação on-line 
para questões verdes (base de dados)

Prestadores de formação especial - online e offline

Reeducação, actualização de competências, novas 
legislações

Mentoria, trabalho colaborativo, trabalho voluntário, 
aprendizagem informal

Apoio a jovens empreendedores / auto-emprego

Rede, comunidade / fórum



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Responsável pela Recolha de Resíduos Urbanos 

 
    

 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável 

20 

FORMAÇÃO AJUSTADA AO CLIENTE  

A formação ajustada às necessidades das empresas é uma prática comum quando as 
necessidades dos participantes não são cobertas pela oferta de formação disponível nos 
fornecedores públicos ou privados, podendo ocorrer num formato presencial ou de e-learning 
(http://www.camarazaragoza.com/productos/formacion/formacion-a-medida/). Este tipo de 
formação tem vários prós: 1) aborda apenas o conteúdo que os participantes precisam / 
querem e esses conteúdos são transmitidos por especialistas nas matérias; 2) adequa-se 
perfeitamente aos perfis dos participantes, à cultura da empresa, ao calendário e às épocas 
do negócio; 3) a formação pode ser fornecida nas instalações da empresa ou noutro 
contexto, utilizando várias metodologias diferentes, conforme o acordado entre a empresa eo 
prestador de formação; 4) os custos dos cursos de formação podem ser (total ou 
parcialmente) reembolsados pela Fundação Tripartite ea sua gestão administrativa pode ser 
realizada gratuitamente pela Câmara de Comércio de Saragoça. 

 

ENCONTROS EMPLEAVERDE 

Esta iniciativa (http://empleaverde.es/) promove encontros regulares relacionados com as 
questões ecológicas no âmbito dos quais os participantes (empresas, profissionais, 
estudantes, formadores, outros) debatem temas relacionados com reciclagem e gestão de 
resíduos. A ideia subjacente a estas reuniões é incentivar experiências inovadoras no campo 
verde, através da sensibilização, divulgação, comunicação e formação em cada um dos 
tópicos. Estas reuniões visam também a partilha de experiências inovadoras, boas práticas e 
lições aprendidasno mercado de trabalho verde, bem como a ligação entre os membros de 
uma rede que facilita o encontro de pessoas. Alguns dos temas cobertos por estas reuniões 
estão ligados à prevenção e reciclagem de lixo marinho e eco inovação com materiais 
reciclados (oportunidades para iniciar negócios em setores verdes) e iniciar negócios 
ecológicosem comunicação, divulgação e treino de formadores sobre reciclagem. Estes são 
exemplos das diferentes atividades realizadas pela Fundación Diversidad para promover e 
difundir a economia verde e a sustentabilidade no campo da reciclagem e gestão de 
resíduos. 

 

FORMAÇÃO BASEADA EM SIMULADORES PARA CONDUTORES DE AUTOCARROS 
EUROPEUS (SIMTEB) 

O objetivo do projeto SIMTEB foi a transferência transnacional e a implementação 
operacional de um conceito inovador de formação para condutores e formadores em 
organizações de formação inicial e contínua no sector dos transportes públicos urbanos 
europeus (https://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8560&page=1). O 
SIMTEB promoveu o uso sustentável de simuladores no ramo de condução de autocarros, 
com base num conceito para a formação de motoristas de autocarros e no desenvolvimento 
de competências de formador de forma significativa. O trabalho desenvolvido pelo consórcio 
do projeto contribuiu para a promoção de uma condução segura e respeitadora do ambiente 
(alinhada com as intenções da "Diretiva UE 2003-59 / EG"), podendo também ser aplicado à 
formação de gestores de frotas de veículos. 
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• Mapa das Necessidades do Mercado de Trabalho Verde 
• Mapa da Oferta de Competências Verdes  
• Relatório de Benchmarking Estratégico 

http://greensmatch.eu/  
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este mapa foi desenvolvido no âmbito das atividades do projeto GREENS MATCH – 
“Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável”.  

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias e planos de formação alinhados com as necessidades das PME e 
com possíveis desajustes que as mesmas apresentem em termos das competências das suas 
ocupações verdes. O público-alvo do projeto são primeiramente as PME, mas também os 
atores que intervêm na educação, formação profissional e fomento do emprego, bem como 
decisores políticos e outros stakeholders interessados nas temáticas e resultados do projeto. 

Este documento, correspondente à ocupação verde “cnico em Gestão de Resíduos 
Industriais ”, é parte integrante de uma coleção de roteiros de 15 ocupações verdes de 15 
empresas diferentes que atuam em 4 setores (reciclagem e gestão de resíduos; transportes e 
logística; fabricação de veículos e; industria agroalimentar) e em 4 países diferentes 
(Alemanha, Grécia, Espanha e Portugal). 

O documento é estruturado em 4 capítulos principais: 

• ENQUADRAMENTO:  O primeiro capítulo apresenta brevemente o projeto e o consórcio; 

• METODOLOGIA:  O segundo capítulo foca-se na abordagem metodológica que levou ao 
desenvolvimento dos roteiros, e em particular, salientando-se o contato direto com as 
empresas e a análise extensiva das respetivas necessidades ligadas às suasocupações 
verdes; 

• A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-FOCO:  O terceiro capítulo é dedicado à descrição da 
ocupação verde e à identificação de pontos de melhoria, em resultado da análise às 
necessidades; 

• PLANO DE AÇÃO:  O quarto capítulo detalha o plano de ação desenhado para colmatar as 
necessidades identificadas, incluindo sugestões de curso de educação e formação 
considerados relevantes, bem como lições aprendidas das boas práticas; 

• REFERÊNCIAS:  O capítulo final lista os principais documentos consultados.  

 

Este documento pretende apoiar a aproximação entre as necessidades associadas à ocupação 
verde “cnico em Gestão de Resíduos Industriais ”, a oferta educativa e formativa existente e 
as lições aprendidas das boas práticas.  

 

Os parceiros GREENSMATCH gostariam de expressar a s ua gratidão perante aqueles 
que gentilmente contribuíram para os resultados des te mapa.  

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação dos 
seus conteúdos que refletem os pontos de vista dos autores e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser realizada da informação aqui 
contida.Projeto n.º 2014-1-ES01-KA202-003695. 
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. O PROJETO GREENS MATCH

Mais de 20 milhões de empregos na 
Europa já se relacionam de alguma forma 
com o ambiente e, com o encorajamento 
da União Europeia (UE) para um futuro 
mais verde, esta tendência só poderá 
aumentar. A UE está empenhada em fazer 
crescer a economia,mas protegendo o 
Planeta e os seus preciosos recursos. 
Entre as prioridades estabelecidas para a 
Europa 2020(a nova estratégia económica 
da EU), realça-se a necessidade de um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Estas prioridades implicam 
construir uma economia competitiva em 
baixo carbono, eficiente em termos de 
recursos e que salvaguarda o meio 
ambiente, prevenindo a degradação, a 
perda da biodiversidade e o uso 
insustentável de recursos. 

Neste contexto, é importante salientar que 
os empregos verdes não são apenas 
empregos tecnológicos para uma elite 
altamente qualificada. É certo que a Europa 
precisa de cientistas, investigadores e 
engenheiros para desenvolver tecnologias 
de ponta que economizarão energia e 
recursos. No entanto, os colaboradores 
com formação técnica e de nível intermédio 
são igualmente fundamentais. É essencial, 
portanto, que estescolaboradorestenham 
acesso a formação que lhes permita estar 
melhor posicionados para explorar as mais 
recentes tecnologias e aplicações 
ecológicas. Contudo, de acordo com a 
Comunicação da Comissão (COM (2010) 
682 final) "Novas competências e novos 
empregos: a contribuição europeia para o 
pleno emprego", o problema não está na 

falta de formação, mas sim no ajuste entre 
as competências existentes e as 
necessidades do mercado de trabalho.  

No documento de trabalho dos serviços da 
Comissão (SWD) 2012 92 final, "Explorar o 
potencial de emprego do crescimento 
verde", salienta-se que deve ser dada 
especial atenção às pequenas e médias 
empresas (PME) e às suas necessidades. 
Muitas vezes, as PME não têm 
conhecimento de programas de formação 
oferecidos por prestadores de formação 
privados e públicos e / ou são céticos 
quanto ao impacto dessesprogramas. No 
entanto, estão muitas vezes abertos à 
formação informal entremuros (por 
exemplo, tutoria, orientação, 
aprendizagem, etc.) como forma 
preferencial de recrutamento de 
trabalhadores qualificados. 

Para atingir o objetivo de colmatar o fosso 
entre educação/formação verde e trabalho 
verde, um consórcio de 5 organizações de 
4 países (Alemanha, Espanha,Grécia e 
Portugal) ligadas à educação e formação 
(FEUZ – Fundación Cultural Privada 
Empresa-Universidad de Zaragoza; 
INOVA+ – Serviços de Consultadoria em 
Inovação Tecnológica, S.A.; e EEO Group 
– EEO Group S.A.) e ao emprego (COCI – 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza; e IHK – IHK Projekgesellschaft 
mbH), desenvolveram o projeto GREENS 
MATCH – “Correspondendo a Oferta de 
Competências Sustentáveis às 
Necessidades do Mercado de Trabalho 
Sustentável”.   

 

 

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da  economia verde através do 
fornecimento de estratégias de educação e formação alinhadas com as necessidades 
das PME,antevendo assim possíveis desajustes em ter mos das competências verdes. 
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Metodologia 2. 
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2. METODOLOGIA 

Como mencionado anteriormente, o projeto 
GREENS MATCH destina-se a apoiar o 
crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias de formação e 
educação alinhadas com as necessidades 

das PME,antevendo assim possíveis 
desajustes em termos das competências 
verdes. Para atingir este objetivo, a 
metodologia do projeto foi estruturada em 8 
módulos. 

Figura1 – Módulos do GREENS MATCH.    

1. GESTÃO E COORDENAÇÃO
• Gestão e coordenação transversal, incluindo 
técnica e financeira

• Reuniões de projeto para debater o progresso 
e definir próximos passos e responsabilidades

• Comunicação
• RELATÓRIOS

2. ESTADO DA ARTE
� Pesquisa e coleção de fontes de informação 
relevantes

� Revisão da literatura
� Compilação e sistematização de aspetos 
essenciais para o projeto

� RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE

3. MAPEAR AS NECESSIDADES DO 
MERCADO DE TRABALHO VERDE
• Envolvimento de PME e identificação de 15 
ocupações verdes

• Disgnóstico de necessidades do mercado de 
trabalho verde nas PME visadas

• Identificação das necessidades e das falhas 
nas ocupações selecionadas

• MAPA DAS NECESSIDADES NO MERCADO 
DE TRABALHO VERDE

4. MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 
VERDES
• Definição de linhas de orientação para o 
mapeamento das competências verdes

• Identificação de agentes de educação e 
formação cuja oferta incide sobre 
competências verdes

• Identificação de programas e currículos 
relacionados com o desenvolvimento de 
competências verdes

• MAPA DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES

5. BENCHMARKING ESTRATÉGICO
• Colecionar e reportar as melhores práticas por 
região

• Análise dos resultados num workshop
colaborativo

• Identificação de lições e prioridades para o 
futuro

• RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO

6. CORRESPONDÊNCIA ENTRE 
NECESSIDADES DO MERCADO TRABALHO 
E OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES
• Desenvolvimento de 15 roteiros nos quais se 
propõem medidas com vista à 
correspondência

• Resumo das atividades e resultados do projeto
• ROTEIROS DAS OCUPAÇÕES VERDES
• PUBLICAÇÃO FINAL

7. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA 
QUALIDADE
• Estabelecimento de um plano de riscos e 
contingências

• Desenvolvimento de ferramentas para acesso 
às atividades do projeto e respetivos resultados

• Monitorização da qualidade do projeto
• RELATÓRIOS

8. COMUNICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO
• Elaboração e implementação da estratégia de 
comunicação

• Desenvolvimento de ferramentas e 
organização de eventos para promover os 
resultados do projeto

• Ligação com os grupos-alvo, stakeholders e 
multiplicadores

• RELATÓRIOS
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O presente documento é o resultado das 
atividades do projeto, nomeadamente 
investigação documental e de campo 
realizada nos módulos 2 a 5 (
"Gestão e coordenação", a “Monitorização 
e controlo da qualidade” e a “C
valorização e transferência do projeto
atividades transversais eligadas à 
organização e disseminação do projeto

Este roteiro (juntamente com os 14 
congéneres) é considerado o principal 
resultado do módulo "Correspondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes

No geral, a metodologia adotada
traduzida nas seguintes etapas:
• Identificação de medidas para o 

desenvolvimento da economia verde a 
nível nacional - estas medidas 
compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao 
- Estado da Arte); 

• Identificação das necessidades 
mercado de trabalho 
empresas selecionadas e 
ocupações verdes, seus 
necessidades –os resultadosforam 
resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE (ligado ao módulo 
3 – Mapear as Necessidades do 
Mercado de Trabalho Verde)

• Identificação e organização da oferta 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas 
oferta relevante é compilada no MAPA 
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES (ligado ao 
Mapeamento de Competências Ver

• Identificação de boas práticas relativas à 
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 
mercado de trabalho - estes exemplos 
bem-sucedidos são descritos no 
RELATÓRIO 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Técnico em Gestão de Resíduos Industriais

Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

O presente documento é o resultado das 
omeadamente da 

investigação documental e de campo 
2 a 5 (sendo a 
a “Monitorização 

” e a “Comunicação, 
ferência do projeto" 

atividades transversais eligadas à 
do projeto). 

juntamente com os 14 
) é considerado o principal 

orrespondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes". 

adotada pode ser 
traduzida nas seguintes etapas: 

Identificação de medidas para o 
desenvolvimento da economia verde a 

estas medidas foram 
compiladas no RELATÓRIO DO 

ARTE (ligado ao módulo 2 

Identificação das necessidades do atual 
de trabalho verde em 

mpresas selecionadas e seleção de 15 
ocupações verdes, seus perfis e 

os resultadosforam 
MAPA DAS 

O MERCADO DE 
(ligado ao módulo 

Mapear as Necessidades do 
erde); 

e organização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 

selecionadas –a 
elevante é compilada no MAPA 

DE COMPETÊNCIAS 
módulo 4 - 

Mapeamento de Competências Verdes); 
Identificação de boas práticas relativas à 

as competências 
existentes e as necessidades do 

estes exemplos 
sucedidos são descritos no 

DE 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO 

(relacionado com o 
Benchmarking Estratégico

• Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 
identificadas 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 
módulo 6 – Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes).

Estes roteiros versam sobre as
ocupações: 

Figura2 – Ocupações selecionadas no 
GREENS MATCH.

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 
cada parceiro selecionou
ocupações dentro dos sectores

Depois da identificação das 
ocupações, cada parceiro executou um 
programa de entrevistas
passos. 

• Assistente administrativo numa instalação de 
tratamento de resíduos

• Engenheiro ambiental
• Gestor de tratamento de resíduos
• Responsável pela seleção e plano de 

classificação em geral
• Responsável pela recolha de resíduos 

urbanos
• Técnico em gestão de resíduos 

industriais
• Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

• Condutor de pesados
• Responsável pelo tráfego

Transportes e Logística

• Engenheiro da qualidade

Fabricação de Veículos

• Empreededor pecuário
• Operador do centro de controlo da estação 

de tratamento de águas residuais
• Técnico de controlo da qualidade
• Técnico em ambiente, saúde e higiene no 

local de trabalho
• Gestor do sistema de gestão integrado para 

o ambiente e segurança alimentar

Indústria Agroalimentar
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(relacionado com o módulo 5 –
rking Estratégico); 

Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 

- estes 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 

Correspondência entre 
mercado trabalho e 

oferta de competências verdes). 

roteiros versam sobre as seguintes 

Ocupações selecionadas no âmbito do 
REENS MATCH. 

 

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 

selecionou 3 empresas/ 3 
ocupações dentro dos sectores-chave. 

Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 

e entrevistas seguindo 3 

Assistente administrativo numa instalação de 

Gestor de tratamento de resíduos
Responsável pela seleção e plano de 

Responsável pela recolha de resíduos 

Técnico em gestão de resíduos 

Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

Operador do centro de controlo da estação 
de tratamento de águas residuais
Técnico de controlo da qualidade
Técnico em ambiente, saúde e higiene no 

Gestor do sistema de gestão integrado para 
segurança alimentar
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Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 
previamente identificadas pelos parceirose 

foi-lhes pedido que identificassem perfis de 
ocupações adicionais e as respetivas 
necessidades 

Figura3 – Módulos do GREENS MATCH. 

Primeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passo 

Segundo passSegundo passSegundo passSegundo passoooo 

Terceiro passoTerceiro passoTerceiro passoTerceiro passo 

Existem 
ocupações verdes 
na sua empresa?

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 
funções

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Existem ocupações na sua 
empresa que, não sendo 

verdes, exigem 
competências verdes? 

Em que ocupações existem  
perfis de competências 

verdes?

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

Quais os recursos úteis para 
colmatar as necessidades 

identificadas?

A curto prazo A médio prazo

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  
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Alguma destas funções existem 
na sua empresa?

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Técnico em Gestão de Resíduos Industriais

Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

Existem na sua empres outras 
funções relacionadas com a 

economia verde? 

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

Em que cargos? 
Qual é o seu perfil profissional 
(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO  

3. A empresa e a ocupação-alvo 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

3.1. BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa envolvida no projeto e que 
selecionou a profissão "Técnico em 
Gestão de Resíduos Industriais " é uma 
empresa especializada em reciclagem que 
cobre o tratamento e reciclagem de 
produtos castanhos incluídos na Diretiva 
REEE (Resíduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos). Recebendo 
material de todo o país, a empresa recorre 
a técnicas de processamento de ponta que 
alcançam níveis de recuperação de 
materiais muito elevados, permitindo a sua 

reintrodução na cadeia de produção 
industrial como matéria-prima.Através da 
reciclagem de produtos como televisores, 
computadores, descodificadores, 
fotocopiadoras, liquidificadoras, etc., esta 
empresa obtém todos os tipos de matérias-
primas: metais ferrosos e não ferrosos, 
incluindo chumbo, cobre e ouro, plásticos, 
vidro etc. Na empresa é feita triagem, 
desmantelamento e recuperação de 
materiais valiosos.

3.2. BREVE DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO VERDE 

A empresa envolvida no Projeto identificou 
a ocupação: "Técnico em gestão de 
resíduos industriais ".Esta pessoa é 
convocada pelos produtores ou detentores 
de resíduos para executar as tarefas de 
controlo, monitorização, informação e 
distribuição. Possuios conhecimentos 
necessários para gerir os resíduos, ou seja, 
está familiarizada com o catálogo de 
resíduos, transportadores e gestores 
autorizados, etc. Em suma, sabe o que é 
exigido pelos diferentes tipos de resíduos, 
o que é feito com eles, quais os formulários 
que devem ser preenchidos, e que 
processo deve ser seguido. 

A pessoa que desempenha esta função 
pode ser um colaborador da ou pode 
pertencer a uma empresa de "gestão de 
resíduos", sendo responsável por 
assegurar que os resíduos são tratados em 
conformidade. As suas tarefas são as 
seguintes: 

• Gerir toda a documentação exigida 
pelos regulamentos relativos às 
obrigações especificadas pela entidade 
oficial; 

• Verificar as características dos resíduos 
entregues ao gestor conforme 
estabelecido nos formulários de 
aprovação e no Catálogo de Resíduos; 

• Estabelecer o sistema de avaliação ou 
tratamento apropriado em cada caso e 
assegurar que os resíduos são tratados 
adequadamente; 

• Supervisionar a aplicação correta das 
técnicas de avaliação e tratamento; 

• Manter um registo atualizado de 
entradas e saídas de resíduos e 
materiais; 

• Gerir os resíduos gerados pela 
empresa; 

• Gerir toda a documentação exigida 
pelos regulamentos. 

3.3. NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

A empresa acredita que o desempenho 
desta ocupação exige o conhecimento das 
seguintes competências-chave: 
• Verificar o tipo de resíduos que acedem 

à instalação; 

• Identificar e implementar o sistema de 
recuperação ou tratamento mais 
adequado; 

• Aplicar o sistema de gestão mais 
adequado a cada tipo de resíduos; 
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• Garantir a ótima gestão operacional e 
documental de acordo com as normas a 
aplicar em cada caso. 

Além disso, é necessário que este perfil 
tenha a formação específica sobre gestão e 
caracterização de resíduos.
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4. PLANO DE AÇÃO 

  

Plano de Ação 4. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

4.1. AÇÕES DE FORMAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO 1 (ALEMANHA): 

Responsável pela gestão de resíduos ou 
representante de resíduos - Formação 
básica e complementar necessária para 
se tornar responsável pela 
conformidade dos resíduos  

Formação básica: 4 dias. Na Alemanha, as 
pessoas responsáveis por empresas que 
recolhem, armazenam ou tratam resíduos 
de forma profissional e as empresas que 
produzem resíduos, especialmente 
resíduos perigosos, necessitam 
regularmente de provar os seus 
conhecimentos especializados de acordo 
com a Diretiva relativa à eliminação de 
resíduos industriais (ABBV) e AbfAEV. 
Após a conclusão do curso, os 
participantes são capazes de garantir que 
os resíduos são tratados profissionalmente 
e eliminados; verificar o cumprimentodos 
regulamentos e requisitos regulamentares 
relevantes; realizar a gestão de registos, 
controlo preliminar e o seguimento; aprovar 
e operar a instalação. 

Formação complementar: 5 dias. Existe um 
compromisso das empresas sujeitas a 
licenciamento, ou instalações que 
acumulam regularmente resíduos 
perigosos, estações estacionárias de 
tratamento de resíduos, bem como 
fabricantes e distribuidores de resíduos, no 
âmbito da Lei do Ciclo de Substâncias 
Fechadas, para fornecer pelo menos um 
responsável pelo cumprimento de registo 
dos Resíduos por escrito. Após a formação, 
os participantes asseguram que todos os 
procedimentos atendem aos requisitos e 
especificações da legislação de resíduos 
da empresa. A sua tarefa consistirá em 
aconselhar e apoiar a prevenção. 

Prestador da formação: 

• http://kenic.de/abfallmanagement/ 

SWOT 

Forças 

• Toma em consideração a legislação 
da UE 

• Curta duração 

Fraquezas 

• Concebido e focado na legislação 
sobre resíduos alemã  

• Preço: módulo básico aprox. 850€, 
módulo adicional: 1200€ 

Oportunidades 

• A caracterização dos resíduos 
(especialmente resíduos perigosos) 
é semelhante nos países europeus, 
pelo que o conhecimento pode ser 
aplicado a outras circunstâncias 
nacionais 

Ameaças 

• Mudanças constantes na legislação 
sobre resíduos 

• Diminuição dos peritos como 
formadores 
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CURSO DE FORMAÇÃO 2 (ESPANHA): 

Gestão de Resíduos M 07  

Trata-se de uma formação presencial que 
tem uma duração de 14 horas. Os objetivos 
do curso incluem: i) adquirir conhecimentos 
básicos para desenvolver um plano de 
gestão de resíduos com os regulamentos 
atualizados; Ii) compreender, de um ponto 
de vista prático, as diversas opções de 
gestão para diferentes fluxos de resíduos e 
procurar, em última análise, a prevenção e 
reciclagem; Iii) compreender a importância 
dos requisitos legais e a sua integração nos 
registos do sistema de gestão da empresa; 
Iv) estabelecer um sistema de gestão de 
resíduos, gerado para otimizar os custos, 
prevenir riscos e assegurar o cumprimento 
regulamentar. 
O programa de formação é apresentado a 
seguir: 

• Introdução, prioridades na gestão de 
resíduos e conceitos-chave; 

• Classificação e codificação de resíduos, 
reformas legais, enquadramento legal 
para a gestão de resíduos e controlo 
operacional; 

• Resíduos perigosos e não perigosos; 
• Embalagens e resíduos de embalagens; 
• Equipamentos elétricos e eletrónicos, 

pneus, óleos, baterias e acumuladores e 
seus resíduos, resíduos de automóveis, 
resíduos de construção e demolição; 

• PCBs / PCTs; 
• Lodo de esgoto, resíduos de amianto, 

resíduos de navios e carga, resíduos de 
indústrias de óxido de titânio, resíduos 
médicos, resíduos da indústria extrativa; 

• Atividades potencialmente poluidoras do 
solo; 

• Plano de gestão de resíduos, tabela de 
obrigações legais, calendário ambiental, 
riscos ambientais (identificação e 
gestão); 

• Estudos de caso. 

 
Prestador da formação:  

• AENOR Formación, Madrid (Espanha) 
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SWOT 

Forças 

• Qualidade excelente. Entregue por 
um organismo como a AENOR 

• Aborda as capacidades exigidas pela 
ocupação selecionada 

Fraquezas 

• O preço alto: 690 € + VAT 
• O custo de viagem e / ou estadia. O 

curso é realizado durante dois dias 
ao longo da manhã e à tarde em 
horário ininterrupto 

Oportunidades 

• Este curso também pode ser feito na 
empresa 

• O curso inclui o almoço dos dois dias 
de formação 

• Interagir com perfis semelhantes 
durante o desenvolvimento do curso: 
networking 

• Adicionar à aprendizagem 
académica a experiência oferecida 
por formadores e colegas 

Ameaças 

• O curso cobre todos os resíduos, 
pelo que é necessário mais esforço 
do que o necessário para que as 
necessidades objetivas deste perfil 
de empresa sejam dedicadas 
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CURSO DE FORMAÇÃO 3 (ESPANHA): 

Gestão de resíduos urbanos e 
industriais  

Trata-se de um curso privado à distância 
com uma duração de 200 horas e 
destinado a explicar as operações de 
gestão de resíduos industriais, desde a 
recolha até à eliminação final. 

O programa do curso é focado nos 
seguintes tópicos: 

• Instalações para a caracterização de 
resíduos industriais (Introdução, 
Objetivos da caracterização, 
Classificação de resíduos, Infraestrutura 
básica para laboratórios de química, 
Regras a observar, Resumo); 

• Operações de caracterização de 
resíduos industriais (Introdução, 
Reconhecimento e classificação de 
equipamentos de laboratório, Limpeza e 
manutenção de materiais, 
Equipamentos de laboratório: gestão e 
manutenção, Ordenamento e 
manuseamento de produtos químicos, 
Padrões e materiais de referência, 
Determinação de parâmetros, 
Verificação de resultados e Transporte e 
armazenagem de produtos químicos no 
laboratório, Gestão de resíduos gerados 
no laboratório, Aplicação das normas de 
saúde e segurança e proteção do 
ambiente no trabalho de laboratório, 
Resumo). 

 

Prestador da formação:  
• www.aulaPrima.com 

SWOT 

Forças 

• Aborda as capacidades exigidas pela 
ocupação selecionada 

• Custo acessível: 185 € 
• Não são necessários deslocamentos 

ou ajustes ao cronograma porque 
não se trata de uma formação 
presencial 

• Fornece conhecimentos 
relacionados com as normas de 
saúde e segurança e com a proteção 
ambiental no trabalho laboratorial 

Fraquezas 

• O conhecimento não é avaliado nem 
verificado 

• Não há apoio de tutoria. A 
aprendizagem é autónoma 

Oportunidade 

• Os conteúdos são úteis tanto para 
atualizar o conhecimento quanto 
para adquiri-lo. Depende do nível 
inicial do participante 

Ameaças 

• O participante necessita de algum 
nível de educação anterior para 
direcionar este conhecimento com 
aproveitamento máximo 
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CURSO DE FORMAÇÃO 4 (GRÉCIA): 

Gestão de Sistemas de 
Energia(Mestrado)  

O Mestrado em Sistemas de Energia (full-
time) é um programa de 14 meses 
ensinadoem três semestres e está 
disponível em modo de tempo parcial 
durante 26 meses. 

Durante o primeiro semestre, os alunos são 
obrigados a seguir cinco módulos 
obrigatórios. Durante o segundo semestre, 
os alunos são obrigados a seguir três 
módulos nucleares obrigatórios adaptando 
o seu programa ainda mais por dois 
módulos elegíveis. Finalmente, no terceiro 
semestre, o trabalho é dedicado 
exclusivamente à dissertação de mestrado. 
A dissertação do Mestrado oferece uma 
boa oportunidade para aplicar a teoria e 
conceitos aprendidos durante o ano para 
um problema ou desafio relacionado com 
Sistemas de Energia do mundo real. 

O programa foi desenvolvido para preparar 
licenciados das áreas de Engenharia, 
Geotecnia e Ciências Naturais com um 
profundo conhecimento das questões 
fundamentais da energia nos setores 
industrial e comercial. Proporciona os 
conhecimentos técnicos atualizados e as 
competências necessárias para a gestão 
da energia, a conceção de sistemas e 
processos energeticamente eficientes, a 
utilização de fontes de energia renováveis 
ea redução e o controlo eficazes da 
poluição. 

Prestador do curso: 

• http://www.tech.ihu.edu.gr/index.php/en/
msc-in-energy-systems 

SWOT 

Forças 

• Papel de líder em uma empresa de 
alta tecnologia 

Fraquezas 

• Os candidatos devem possuir uma 
licenciatura num campo relacionado 

Oportunidades 

• Carreira de Investigador 

Ameaças 

• Alterações rápidas na legislação 
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CURSO DE FORMAÇÃO 5 (PORTUGAL): 

Gestão e Recuperação de Resíduos 
Industriais  

Este curso pretende explorar 
especificamente as diversas técnicas de 
recuperação de resíduos industriais, que 
irão cobrir o contexto jurídico da gestão de 
resíduos, reforçando meios de recuperação 
que podem ter um impacto económico no 
sector empresarial. 

É dirigido a trabalhadores de empresas, 
gestores e trabalhadores intermédios com 
responsabilidades de resíduos ou funções 
relacionadas com o meio ambiente. O 
curso está estruturado para durar 20 horas 
e inclui o seguinte programa: 

• Módulo I: Quadro fundamental, legal e 
regulamentar da gestão de resíduos 
(4h); 

• Módulo II: Classificação, caracterização, 
transporte e armazenamento de 
resíduos (4h); 

• Módulo III: Tecnologias disponíveis para 
recuperação de resíduos industriais 
(8h); 

• Módulo IV: Recuperação de resíduos 
industriais: estudos de caso (4h). 

SWOT 

Forças 

• Curso de curta duração 
• Não tem requisitos 
• Métodos misturados (pessoalmente 

e e-learning) 

Fraquezas 

• Preço (185€ ou 195€) 
• Lecionada durante a tarde 
• Disponível em apenas uma cidade 

Oportunidades 

• Grande procura por formações pós-
laborais 

• Parcerias com outras escolas 
• Integrapão da perspetiva 

internacional 

Ameaças 

• Mudanças na procura do mercado 
• Lei de acreditação mais rígida 
• Qualidade dos formadores existentes 

no mercado 
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4.2. LIÇÕES APRENDIDAS DAS BOAS PRÁTICAS 

No projeto GREENS MATCH, mais de 20 
exemplos de boas práticas foram 
identificados nos países parceiros. Estas 
práticas, que visam reduzir a diferença 
entre a ofertae a necessidade de 
competênciasverdes, têm várias formas de 
organização e foco de comunicação, 
conforme descrito na figura a seguir. 
 

Figura4 – Âmbito das boas práticas. 

 
 
Adicionalmente, foram identificados 
esquemas diferentes de formaçãoque vão 
além das ofertas formais (mais detalhes 
podem ser encontrados no MAPA DE 
OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES), 
como a formação presencial, combinada ou 
em e-learning, orientação e 
aconselhamento/, uso de simuladores, etc. 

Particularmente no que diz respeito à 
ocupação "Técnico em Gestão de 
Resíduos Industriais ", um conjunto de 
boas práticas foram consideradas com 
especial relevância. Estas incluem 
exemplos do sector da reciclagem e gestão 
de resíduos, mas também práticas de 
interesse geral a partir das quais as lições 
podem ser aprendidas e transferidas para o 
presente caso. 

 

ACADEMIA LIPOR é uma entidade de 
Formação Certificada pela Fundação para 
Estudos e Formações Municipais (CEFA) e 
visa desenvolver e dar forma às 
competências através de cursos e 
qualificações, métodos e equipamentos 
pedagógicos avançados. 

 

FORMAÇÃO AJUSTADA AO 
CLIENTEpermite focar as necessidades 
específicas das empresas através de uma 
opção mais viável em termos técnicos e 
económicos, sendo particularmente 
relevante nos casos em que é necessário 
um programa que não está disponível no 
mercado. 

 

SIFOR (SISTEMA FORMATIVO AL 
VALORE-LAVORO DEL RIUSO) O sector 
dos resíduos oferece grandes 
oportunidades às empresas da economia 
social, na medida em que estas são 
capazes de criar valor em produtos que de 
outra forma acabariam em aterros. 
 

Em seguida podem ser encontrados mais 
detalhes sobre estas boas práticas.  

Cursos de formação personalizados

Projectos financiados, que visam suprimir os 
desajustes entre as competências verdes, 
fornecendo um curso de formação específico

Representação e consulta em feiras (de emprego), 
reuniões, eventos

Plataformas de informação e comunicação on-line 
para questões verdes (base de dados)

Prestadores de formação especial - online e offline

Reeducação, actualização de competências, novas 
legislações

Mentoria, trabalho colaborativo, trabalho voluntário, 
aprendizagem informal

Apoio a jovens empreendedores / auto-emprego

Rede, comunidade / fórum
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ACADEMIA LIPOR 

Os cursos fornecidos pela academia (http://www.lipor.pt/pt/servicos/academia-lipor/) focam 
diversos campos que foram especificamente projetados para atender às necessidades do 
mercado (Agricultura Biológica, Compostagem, Vermi-compostagem e Resíduos 
Alimentares, Gestão de Resíduos, Otimização de Resíduos, Educação Ambiental e 
Cidadania e Sustentabilidade, Minimização da Produção de Resíduos, etc.). O objetivo desta 
iniciativa e dos seus cursos é implementar uma estratégia de referência no âmbito da gestão 
sustentável dos resíduos, bem como reforçar uma educação para uma gestão eficaz e 
correta dos resíduos. Em particular, o curso de Gestão de Resíduos destina-se a técnicos 
com responsabilidades relacionadas com a gestão de resíduos e pessoas que pretendem 
alargar os seus conhecimentos no domínio. Foi reconhecido de forma significativa nos 
sectores empresariais em Portugal. 

 

FORMAÇÃO AJUSTADA AO CLIENTE  

A formação ajustada às necessidades das empresas é uma prática comum quando as 
necessidades dos participantes não são cobertas pela oferta de formação disponível nos 
fornecedores públicos ou privados, podendo ocorrer num formato presencial ou de e-learning 
(http://www.camarazaragoza.com/productos/formacion/formacion-a-medida/). Este tipo de 
formação tem vários prós: 1) aborda apenas o conteúdo que os participantes precisam / 
querem e esses conteúdos são transmitidos por especialistas nas matérias; 2) adequa-se 
perfeitamente aos perfis dos participantes, à cultura da empresa, ao calendário e às épocas 
do negócio; 3) a formação pode ser fornecida nas instalações da empresa ou noutro 
contexto, utilizando várias metodologias diferentes, conforme o acordado entre a empresa eo 
prestador de formação; 4) os custos dos cursos de formação podem ser (total ou 
parcialmente) reembolsados pela Fundação Tripartite ea sua gestão administrativa pode ser 
realizada gratuitamente pela Câmara de Comércio de Saragoça. 

 

SIFOR (SISTEMA FORMATIVO AL VALORE-LAVORO DEL RIUSO ): 

Este projeto, cofinanciado pelo programa Aprendizagem ao Longo da Vida (http://sifor.eu/es/) 
visou transferir um modelo multidisciplinar inovador de formação e aprendizagem no trabalho 
para empresários / gestores / trabalhadores da economia social, refletido no 
desenvolvimento de um novo perfil de emprego:o "Valorizador de resíduos".O "Valorizador 
de Resíduos" é um especialista na cadeia de prevenção / gestão / reciclagem / reutilização 
de resíduos, capaz de selecionar itens / materiais que podem ser recuperados e reutilizados, 
antes de se transformarem em resíduos e iniciar todos os processos necessários para 
revitalizá-los e recolocá-los no mercado. 
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5. REFERÊNCIAS 

 

  

Referências 5. 
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5. REFERÊNCIAS 

• Relatório de Estado da Arte 
• Mapa das Necessidades do Mercado de Trabalho Verde 
• Mapa da Oferta de Competências Verdes  
• Relatório de Benchmarking Estratégico 

 

http://greensmatch.eu/ 
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•  
•  
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este mapa foi desenvolvido no âmbito das atividades do projeto GREENS MATCH – 
“Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável”.  

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias e planos de formação alinhados com as necessidades das PME e 
com possíveis desajustes que as mesmas apresentem em termos das competências das suas 
ocupações verdes. O público-alvo do projeto são primeiramente as PME, mas também os 
atores que intervêm na educação, formação profissional e fomento do emprego, bem como 
decisores políticos e outros stakeholders interessados nas temáticas e resultados do projeto. 

Este documento, correspondente à ocupação verde “Gestor de Tratamento de Resíduos ”, é 
parte integrante de uma coleção de roteiros de 15 ocupações verdes de 15 empresas 
diferentes que atuam em 4 setores (reciclagem e gestão de resíduos; transportes e logística; 
fabricação de veículos e; industria agroalimentar) e em 4 países diferentes (Alemanha, Grécia, 
Espanha e Portugal). 

O documento é estruturado em 4 capítulos principais: 

• ENQUADRAMENTO:  O primeiro capítulo apresenta brevemente o projeto e o consórcio; 

• METODOLOGIA:  O segundo capítulo foca-se na abordagem metodológica que levou ao 
desenvolvimento dos roteiros, e em particular, salientando-se o contato direto com as 
empresas e a análise extensiva das respetivas necessidades ligadas às suasocupações 
verdes; 

• A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-FOCO:  O terceiro capítulo é dedicado à descrição da 
ocupação verde e à identificação de pontos de melhoria, em resultado da análise às 
necessidades; 

• PLANO DE AÇÃO:  O quarto capítulo detalha o plano de ação desenhado para colmatar as 
necessidades identificadas, incluindo sugestões de curso de educação e formação 
considerados relevantes, bem como lições aprendidas das boas práticas; 

• REFERÊNCIAS:  O capítulo final lista os principais documentos consultados.  

 

Este documento pretende apoiar a aproximação entre as necessidades associadas à ocupação 
verde “Gestor de Tratamento de Resíduos ”, a oferta educativa e formativa existente e as 
lições aprendidas das boas práticas.  

 

Os parceiros GREENSMATCH gostariam de expressar a s ua gratidão perante aqueles 
que gentilmente contribuíram para os resultados des te mapa.  

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação dos 
seus conteúdos que refletem os pontos de vista dos autores e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser realizada da informação aqui contida. 

Projeto n.º 2014-1-ES01-KA202-003695.  
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. O PROJETO GREENS MATCH

Mais de 20 milhões de empregos na 
Europa já se relacionam de alguma forma 
com o ambiente e, com o encorajamento 
da União Europeia (UE) para um futuro 
mais verde, esta tendência só poderá 
aumentar. A UE está empenhada em fazer 
crescer a economia,mas protegendo o 
Planeta e os seus preciosos recursos. 
Entre as prioridades estabelecidas para a 
Europa 2020(a nova estratégia económica 
da EU), realça-se a necessidade de um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Estas prioridades implicam 
construir uma economia competitiva em 
baixo carbono, eficiente em termos de 
recursos e que salvaguarda o meio 
ambiente, prevenindo a degradação, a 
perda da biodiversidade e o uso 
insustentável de recursos. 

Neste contexto, é importante salientar que 
os empregos verdes não são apenas 
empregos tecnológicos para uma elite 
altamente qualificada. É certo que a Europa 
precisa de cientistas, investigadores e 
engenheiros para desenvolver tecnologias 
de ponta que economizarão energia e 
recursos. No entanto, os colaboradores 
com formação técnica e de nível intermédio 
são igualmente fundamentais. É essencial, 
portanto, que estescolaboradorestenham 
acesso a formação que lhes permita estar 
melhor posicionados para explorar as mais 
recentes tecnologias e aplicações 
ecológicas. Contudo, de acordo com a 
Comunicação da Comissão (COM (2010) 
682 final) "Novas competências e novos 
empregos: a contribuição europeia para o 
pleno emprego", o problema não está na 

falta de formação, mas sim no ajuste entre 
as competências existentes e as 
necessidades do mercado de trabalho.  

No documento de trabalho dos serviços da 
Comissão (SWD) 2012 92 final, "Explorar o 
potencial de emprego do crescimento 
verde", salienta-se que deve ser dada 
especial atenção às pequenas e médias 
empresas (PME) e às suas necessidades. 
Muitas vezes, as PME não têm 
conhecimento de programas de formação 
oferecidos por prestadores de formação 
privados e públicos e / ou são céticos 
quanto ao impacto dessesprogramas. No 
entanto, estão muitas vezes abertos à 
formação informal entremuros (por 
exemplo, tutoria, orientação, 
aprendizagem, etc.) como forma 
preferencial de recrutamento de 
trabalhadores qualificados. 

Para atingir o objetivo de colmatar o fosso 
entre educação/formação verde e trabalho 
verde, um consórcio de 5 organizações de 
4 países (Alemanha, Espanha,Grécia e 
Portugal) ligadas à educação e formação 
(FEUZ – Fundación Cultural Privada 
Empresa-Universidad de Zaragoza; 
INOVA+ – Serviços de Consultadoria em 
Inovação Tecnológica, S.A.; e EEO Group 
– EEO Group S.A.) e ao emprego (COCI – 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza; e IHK – IHK Projekgesellschaft 
mbH), desenvolveram o projeto GREENS 
MATCH – “Correspondendo a Oferta de 
Competências Sustentáveis às 
Necessidades do Mercado de Trabalho 
Sustentável”.   

 

 

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da  economia verde através do 
fornecimento de estratégias de educação e formação alinhadas com as necessidades 
das PME,antevendo assim possíveis desajustes em ter mos das competências verdes. 
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2. METODOLOGIA 

  

Metodologia 2. 
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2. METODOLOGIA 

Como mencionado anteriormente, o projeto 
GREENS MATCH destina-se a apoiar o 
crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias de formação e 
educação alinhadas com as necessidades 

das PME,antevendo assim possíveis 
desajustes em termos das competências 
verdes. Para atingir este objetivo, a 
metodologia do projeto foi estruturada em 8 
módulos. 

Figura1 – Módulos do GREENS MATCH.    

1. GESTÃO E COORDENAÇÃO
• Gestão e coordenação transversal, incluindo 
técnica e financeira

• Reuniões de projeto para debater o progresso 
e definir próximos passos e responsabilidades

• Comunicação
• RELATÓRIOS

2. ESTADO DA ARTE
� Pesquisa e coleção de fontes de informação 
relevantes

� Revisão da literatura
� Compilação e sistematização de aspetos 
essenciais para o projeto

� RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE

3. MAPEAR AS NECESSIDADES DO 
MERCADO DE TRABALHO VERDE
• Envolvimento de PME e identificação de 15 
ocupações verdes

• Disgnóstico de necessidades do mercado de 
trabalho verde nas PME visadas

• Identificação das necessidades e das falhas 
nas ocupações selecionadas

• MAPA DAS NECESSIDADES NO MERCADO 
DE TRABALHO VERDE

4. MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 
VERDES
• Definição de linhas de orientação para o 
mapeamento das competências verdes

• Identificação de agentes de educação e 
formação cuja oferta incide sobre 
competências verdes

• Identificação de programas e currículos 
relacionados com o desenvolvimento de 
competências verdes

• MAPA DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES

5. BENCHMARKING ESTRATÉGICO
• Colecionar e reportar as melhores práticas por 
região

• Análise dos resultados num workshop
colaborativo

• Identificação de lições e prioridades para o 
futuro

• RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO

6. CORRESPONDÊNCIA ENTRE 
NECESSIDADES DO MERCADO TRABALHO 
E OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES
• Desenvolvimento de 15 roteiros nos quais se 
propõem medidas com vista à 
correspondência

• Resumo das atividades e resultados do projeto
• ROTEIROS DAS OCUPAÇÕES VERDES
• PUBLICAÇÃO FINAL

7. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA 
QUALIDADE
• Estabelecimento de um plano de riscos e 
contingências

• Desenvolvimento de ferramentas para acesso 
às atividades do projeto e respetivos resultados

• Monitorização da qualidade do projeto
• RELATÓRIOS

8. COMUNICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO
• Elaboração e implementação da estratégia de 
comunicação

• Desenvolvimento de ferramentas e 
organização de eventos para promover os 
resultados do projeto

• Ligação com os grupos-alvo, stakeholders e 
multiplicadores

• RELATÓRIOS



 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências 
Trabalho Sustentável 

O presente documento é o resultado das 
atividades do projeto, nomeadamente 
investigação documental e de campo 
realizada nos módulos 2 a 5 (
"Gestão e coordenação", a “Monitorização 
e controlo da qualidade” e a “C
valorização e transferência do projeto
atividades transversais eligadas à 
organização e disseminação do projeto

Este roteiro (juntamente com os 14 
congéneres) é considerado o principal 
resultado do módulo "Correspondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes

No geral, a metodologia adotada
traduzida nas seguintes etapas:
• Identificação de medidas para o 

desenvolvimento da economia verde a 
nível nacional - estas medidas 
compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao 
- Estado da Arte); 

• Identificação das necessidades 
mercado de trabalho 
empresas selecionadas e 
ocupações verdes, seus 
necessidades –os resultadosforam 
resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE (ligado ao módulo 
3 – Mapear as Necessidades do 
Mercado de Trabalho Verde)

• Identificação e organização da oferta 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas 
oferta relevante é compilada no MAPA 
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES (ligado ao 
Mapeamento de Competências Verdes)

• Identificação de boas práticas relativas à 
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 
mercado de trabalho - estes exemplos 
bem-sucedidos são descritos no 
RELATÓRIO 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO
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O presente documento é o resultado das 
omeadamente da 

investigação documental e de campo 
2 a 5 (sendo a 
a “Monitorização 

” e a “Comunicação, 
ferência do projeto" 

atividades transversais eligadas à 
do projeto). 

juntamente com os 14 
) é considerado o principal 

orrespondência 
tre necessidades do mercado trabalho e 

oferta de competências verdes". 

adotada pode ser 
traduzida nas seguintes etapas: 

Identificação de medidas para o 
desenvolvimento da economia verde a 

estas medidas foram 
das no RELATÓRIO DO 

ARTE (ligado ao módulo 2 

Identificação das necessidades do atual 
de trabalho verde em 

empresas selecionadas e seleção de 15 
ocupações verdes, seus perfis e 

os resultadosforam 
MAPA DAS 

O MERCADO DE 
(ligado ao módulo 

Mapear as Necessidades do 
erde); 

Identificação e organização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 

selecionadas –a 
elevante é compilada no MAPA 

DE COMPETÊNCIAS 
módulo 4 - 

Mapeamento de Competências Verdes); 
Identificação de boas práticas relativas à 

as competências 
ecessidades do 

estes exemplos 
sucedidos são descritos no 

DE 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO 

(relacionado com o 
Benchmarking Estratégico

• Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 
identificadas 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 
módulo 6 – Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes).

Estes roteiros versam sobre as
ocupações: 

Figura2 – Ocupações selecionadas no 
GREENS MATCH.

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 
cada parceiro selecionou
ocupações dentro dos sectores

Depois da identificação das 
ocupações, cada parceiro executou um 
programa de entrevistas seguindo 3 
passos. 

• Assistente administrativo numa instalação de 
tratamento de resíduos

• Engenheiro ambiental
• Gestor de tratamento de resíduos
• Responsável pela seleção e plano de 

classificação em geral
• Responsável pela recolha de resíduos 

urbanos
• Técnico em gestão de resíduos industriais
• Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

• Condutor de pesados
• Responsável pelo tráfego

Transportes e Logística

• Engenheiro da qualidade

Fabricação de Veículos

• Empreededor pecuário
• Operador do centro de controlo da estação 

de tratamento de águas residuais
• Técnico de controlo da qualidade
• Técnico em ambiente, saúde e higiene no 

local de trabalho
• Gestor do sistema de gestão integrado para 

o ambiente e segurança alimentar

Indústria Agroalimentar
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(relacionado com o módulo 5 –
Benchmarking Estratégico); 
Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 

- estes 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 

Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes). 

roteiros versam sobre as seguintes 

Ocupações selecionadas no âmbito do 
REENS MATCH. 

 

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 

selecionou 3 empresas/ 3 
sectores-chave. 

Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 

e entrevistas seguindo 3 

Assistente administrativo numa instalação de 

Gestor de tratamento de resíduos
Responsável pela seleção e plano de 

Responsável pela recolha de resíduos 

Técnico em gestão de resíduos industriais
Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

Operador do centro de controlo da estação 
de tratamento de águas residuais
Técnico de controlo da qualidade
Técnico em ambiente, saúde e higiene no 

Gestor do sistema de gestão integrado para 
segurança alimentar
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Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 
previamente identificadas pelos parceirose 

foi-lhes pedido que identificassem perfis de 
ocupações adicionais e as respetivas 
necessidades 

Figura3 – Módulos do GREENS MATCH. 

Primeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passo 

Segundo passSegundo passSegundo passSegundo passoooo 

Terceiro passoTerceiro passoTerceiro passoTerceiro passo 

Existem 
ocupações verdes 
na sua empresa?

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 
funções

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Existem ocupações na sua 
empresa que, não sendo 

verdes, exigem 
competências verdes? 

Em que ocupações existem  
perfis de competências 

verdes?

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

Quais os recursos úteis para 
colmatar as necessidades 

identificadas?

A curto prazo A médio prazo

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  



 
 
GREENS MATCH 
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Trabalho Sustentável 

Alguma destas funções existem 
na sua empresa?

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Gestor de Tratamento de Resíduos

Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

Existem na sua empres outras 
funções relacionadas com a 

economia verde? 

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

DA OCUPAÇÃO VERDE 
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Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

Em que cargos? 
Qual é o seu perfil profissional 
(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

  

A empresa e a ocupação-alvo 

 
3. 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

3.1. BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa que sugeriu o perfil do "Gestor 
de Tratamento de Resíduos " é a primeira 
e única indústria integrada e totalmente 
licenciada de gestão e valorização de 
resíduos na Grécia. É uma das principais 
empresas de gestão de resíduos do 
sudeste da Europa e do resto do mundo, 
com presença na Albânia, Sérvia, Kosovo, 
Macedónia, Montenegro, Chipre, Líbano, 
Maurícias, Mongólia, Jordânia, Cazaquistão 
e Etiópia. 

A empresa implementa alguns dos mais 
tecnicamente desafiadores e críticos 
projetos de gestão de resíduos de qualquer 
tamanho em todo o mundo, trabalhando em 
estreita colaboração com os clientes para 
adaptar soluções para 

corresponderexatamenteaos requisitos de 
negócios e objetivos da organização em 
conformidade com a saúde, segurança e 
regulamentos ambientais. 

Através da formação contínua, investigação 
e desenvolvimento nos domínios da 
recuperação, descontaminação e 
reabilitação, fornece soluções integradas 
de gestão de resíduos para o sector 
industrial.  

O campo diversificado da empresa abrange 
o tratamento, gestão, recuperação, 
descontaminação, licenciamento, 
transporte e eliminação de todos os tipos 
de resíduos industriais perigosos e não 
perigosos. 

3.2. BREVE DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO VERDE 

A empresa envolvida no projeto identificou 
a ocupação "Gestor de Tratamento de 
Resíduos " como gestor com extenso 
conhecimento teórico e prático sobre a 
posição de trabalho e as diversas 
atividades que deverá realizar no âmbito 
dotratamento de resíduos. 
O gestor de resíduos deve ter as 
competências necessárias para: 

• Supervisionar a distribuição do 
tratamento; 

• Gerir as equipas de operadores; 
• Assegurar padrões elevados de saúde; 

• Indicar aos condutores o local onde os 
resíduos devem ser descarregados; 

• Comunicar os problemas identificados; 
• Realizar tarefas manuais que não 

requerem conhecimento técnico; 
• Operar e controlar plantas aquáticas; 
• Completar relatórios; 
• Supervisionar as tarefas realizadas 

pelos trabalhadores subcontratados; 
• Monitorizar e operar a descarga de 

mercadorias perigosas. 

 

3.3. NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

A empresa acredita que os colaboradores 
devem ser flexíveis, e por isso incentiva a 
que complementemas suas competências 
e otimizemo seu trabalho. No âmbito desta 
ocupação, é reconhecida a necessidade de 
conhecimento adicional para que a pessoa 
que a desempenha seja capaz de:  

• Manter um ambiente de trabalho seguro 

• Garantir que todo o equipamento está 
em boas condições de trabalho; 

• Garantir ética ambiental no desempenho 
das atividades; 

• Desenhar e aplicar um plano de 
prevenção de riscos ocupacionais; 

• Ter conhecimento na área de prevenção 
de riscos e segurança. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

  

Plano de ação 4. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

4.1. AÇÕES DE FORMAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO 1 (ALEMANHA): 

Gestor de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente  
 
As questões de proteção ambiental, saúde 
e segurança devem ser respeitadas ao 
longo do processo de produção da 
empresa e, assim, influenciar a cadeia de 
valor desde a aquisição de matérias-primas 
até à entrega de produtos acabados ao 
cliente. Um processo complexo como este 
coloca altas exigências sobre a gestão. A 
tarefa do gestor é implementar uma gestão 
de saúde, segurança e meio ambiente 
otimizada com base nos objetivos da 
empresa e assegurar a sua 
implementação. Ele controla a eficácia do 
sistema eo cumprimento das diretrizes 
legais e internas. Os gestores de saúde, 
segurança e meio ambiente, muitas vezes 
têm qualificações adicionais, tais como 
representante / oficial de gestão de 
resíduos, controlo de poluição e 
conservação da água. Precisam de ter 
fortes capacidades de comunicação e boas 
capacidades sociais e serem capazes de 
aumentar a consciência para a saúde, 
segurança e meio ambiente eo 
compromisso de um local de trabalho 
seguro entre os funcionários. O seminário 
de dois dias apresenta instrumentos e 
ferramentas à disposição dos gestores para 
abordar estas tarefas. 
 
Prestador da formação: 

• http://www.umweltinstitut.de/themen/022
/Arbeitssicherheit/31/EHS_/_HSEManag
er__Der_Manager_f%C3%BCr_Umwelt
_Gesundheit_und_Sicherheit_+_Arbeits
schutzmanagementbeauftragter.html 

SWOT 

Forças 

• Integra as necessidades dos 
diferentes departamentos 

• Abordagem prática - trabalho em 
grupo e exercícios 

• Curta duração e preço aceitável: 
630€ 

Fraquezas 

• Curso de formação não regulado 
pelo Estado - sem definição uniforme 
dos resultados da aprendizagem - 
sem certificado reconhecido pelo 
Estado 

Oportunidades 

• Aplicação para outros grupos-alvo, 
como consultores de negócios 

• Base para formação contínua para 
se tornar um auditor para a saúde, 
segurança e meio ambiente 

• E-Learning 

Ameaças 

• Diminuição dos peritos como 
formadores 
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CURSO DE FORMAÇÃO 2 (ALEMANHA): 

Engenharia de Gestão deResíduos 
(Mestrado)  

O curso de Mestrado em Engenharia de 
Gestão de Resíduos oferece um ensino 
abrangente neste campo e forma a secção 
transversal entre diversas áreas temáticas, 
tais como ciências ambientais ou 
engenharia de processos. Estão 
disponíveis três especializações (Resíduos 
Sólidos, Águas Residuais, Conservação do 
Solo e Gestão da Água). 
Os engenheiros de gestão de resíduos 
especializados em "águas residuais" 
conhecem o seu caminho em torno de 
sistemas de abastecimento e eliminação, 
tratamento de águas residuais, tratamento 
de águas residuais, tecnologia de estações 
de tratamento de águas residuais, águas 
residuais industriais e tratamento de lamas. 
Eles são equipados com conhecimento do 
campo de matérias-primas e engenharia de 
eliminação. Nos estudos de mestrado, os 
engenheiros de gestão de resíduos 
aprendem a desenhar estações de 
tratamento de águas residuais, a forma 
como a indústria da água é organizada e 
como as casas e as instalações industriais 
são abastecidas com água doce através do 
planeamento de infraestruturas municipais. 
O curso de Mestrado em Engenharia de 
Gestão de Resíduos oferece um ensino 
abrangente neste campo e forma a secção 
transversal entre diversas áreas temáticas, 
tais como ciências ambientais ou 
engenharia de processos. Estão 
disponíveis três especializações (Resíduos 
Sólidos, Águas Residuais, Conservação do 
Solo e Gestão da Água). 
 

Prestador do curso: 

• http://www.rwth-
aachen.de/cms/root/Studium/Vor-dem-
Studium/Studiengaenge/Liste-Aktuelle-
Studiengaenge/Studiengangbeschreibu
ng/~blub/Entsorgungsingenieurwesen-
M-Sc/?lidx=1 
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SWOT 

Forças 

• Conhecimentos fundamentais em 
Direito, Segurança no Trabalho e 
Gestão de Projetos 

• Especialização em Águas Residuais 

Fraquezas 

• Língua Alemã 

Oportunidades 

• As excursões estão incluídas em 
diferentes cursos do programa 

• Possibilidades de estudar fora do 
país 

Ameaças 

• Titulares de licenciatura 
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CURSO DE FORMAÇÃO 3 (ESPANHA): 

Mestrado em Engenharia Química  

• Conceber, contruir e implementar 
métodos, processos e sistemas para a 
gestão de resíduos sólidos, líquidos e 
gasosos de industrias, sendo capaz de 
avaliar o impacto e os riscos envolvidos. 

• Gerir e organizar empresas e sistemas e 
serviços de produção, aplicando o 
conhecimento e competências de 
organização industrial, estratégia de 
negócios, planeamento e logística, 
direito laboral e comercial, finanças e 
contabilidade, etc. 

• Liderar e gerir o trabalho da organização 
e os recursos humanos recorrendo a 
critérios de segurança industrial, gestão 
da qualidade, prevenção de riscos 
ocupacionais, sustentabilidade gestão 
ambiental.  

• Liderar e conduzir verificações e 
controlo de instalações, processos e 
procutos, bem como certificações, 
auditorias, inspeções, testes e 
relatórios. 

 

Com a duração de 1 ano esta formação 
(em Espanhol) fornece 60 créditos ECTS e 
tem um custo total de aproximadamente 
1.500€ 

 

Prestador da formação: 

• http://titulaciones.unizar.es/mas_quim_in
dus/index.html 

SWOT 

Forças 

• Associada a um título oficial  
• É possível fazer esta formação em 

27 universidades Espanholas 

Fraquezas 

• As aulas são todas em Espanhol 

Oportunidades 

• Abertura à formação em contexto de 
trabalho (em Espanha ou a nível 
Europeu, ao abrigo do programa 
ERASMUS+) 

Ameaças 

• A admissão implica ter como nível de 
qualificação mínimo EQF6, 
independentemente da experiência 
do candidato 
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CURSO DE FORMAÇÃO 4 (GRÉCIA): 

Gestão de Resíduos (Mestrado)  

Os resultados de aprendizagem deste 
curso incluem o fornecimento de 
conhecimentos especializados nos 
seguintes temas de gestão de resíduos 
(águas residuais, resíduos sólidos e 
poluição do ar): 

• Tecnologias de tratamento de resíduos; 
• Metodologias de recuperação; 
• Estrutura e funções do ambiente 

(recetor final dos resíduos); 
• Legislação de gestão de resíduos para a 

proteção da saúde humana e da 
qualidade ambiental; 

• Tecnologias para a resolução de 
problemas relacionados a fontes 
pontuais de poluição; 

• Sistemas de reciclagem; 
• Parâmetros económicos e ambientais 

de sistemas de tratamento de resíduos 
alternativos e cenários de gestão 
alternativa baseados nestas tecnologias; 

• Avaliação das condições ambientais 
naturais, dos impactos dos 
contaminantes na saúde humana, das 
metodologias de avaliação das 
condições ambientais, bem como da 
recuperação e valorização do meio 
ambiente. 

Prestador da formação: 

• https://www.eap.gr/en/courses/126-
waste-management-msc/1376-
e6f8bbf5a373414de1bae803e6f00a78 

SWOT 

Forças 

• 2 Anos a tempo parcial 
• Fácil acesso a empregados 
• Informação específica sobre 

resíduos 

Fraquezas 

• Os candidatos ao curso de gestão de 
resíduos devem possuir uma 
licenciatura num campo relacionado 

Oportunidades 

• O curso permite que os alunos 
ampliem suas mentes sobre esses 
assuntos relevantes 

Ameaças 

• Está dividido em seções e muitos 
estudantes acabam por desistir 
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CURSO DE FORMAÇÃO 5 (PORTUGAL): 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho  
 
No final do curso de formação, os 
participantes devem ser capazes de 
desempenhar funções de nível básico em 
matéria de prevenção em Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho. É dirigida a 
empregadores e trabalhadores de 
pequenas empresas ou candidatos que 
desejam desempenhar funções em 
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, 
mas outros trabalhadores ou candidatos 
com interesse específico em Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho são muito 
bem-vindos. 

O programa é estruturado em 35 horas e 
prevê os seguintes temas: 

• Conceitos básicos de segurança, 
higiene e saúde no trabalho (6 horas); 

• Riscos gerais e prevenção (9 horas); 
• Elementos de Gestão Básica da 

Prevenção de Riscos Profissionais (9 
horas); 

• Riscos específicos e prevenção do 
sector económico da respetiva empresa 
(11 horas).

SWOT 

Forças 

• Adaptação ao sector da empresa 
• Curso de curta duração 
• Formação certificada 

Fraquezas 

• Preço (260 € ou 240 € para 
desempregados / estudantes) 

• Disponível apenas em 3 cidades 

Oportunidades 

• Parcerias com outras escolas 
• Boas práticas internacionais 

Ameaças 

• Mudança no Mercado da procura 
• Pouca oferta de formadores de alta 

qualidade 
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4.2. LESSONS LEARNT FROM BEST PRACTICES 

No projeto GREENS MATCH, mais de 20 
exemplos de boas práticas foram 
identificados nos países parceiros. Estas 
práticas, que visam reduzir a diferença 
entre a ofertae a necessidade de 
competênciasverdes, têm várias formas de 
organização e foco de comunicação, 
conforme descrito na figura a seguir. 
 

Figura4 – Âmbito das boas práticas. 

 
 
Adicionalmente, foram identificados 
esquemas diferentes de formaçãoque vão 
além das ofertas formais (mais detalhes 
podem ser encontrados no MAPA DE 
OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES), 
como a formação presencial, combinada ou 
em e-learning, orientação e 
aconselhamento/, uso de simuladores, etc. 

Particularmente no que diz respeito à 
ocupação "Gestor de Tratamento de 
Resíduos ", um conjunto de boas práticas 
foram consideradas com especial 
relevância. Estas incluem exemplos do 
sector da indústria alimentar, mas também 
práticas de interesse geral a partir das 
quais as lições podem ser aprendidas e 
transferidas para o presente caso.  
 
UNIDADE DE BIOMASSA EM 
TESSALÓNICA: a construção de uma 
nova central de biomassa nesta cidade 
Grega recebeu luz verde para explorar os 
resíduos orgânicos de explorações agrárias 
locais, proporcionando benefícios 
económicos e contribuindo para uma maior 
independência energética da área. 
 
SIFOR (SISTEMA FORMATIVO AL 
VALORE-LAVORO DEL RIUSO) O sector 
dos resíduos oferece grandes 
oportunidades às empresas da economia 
social, na medida em que estas são 
capazes de criar valor em produtos que de 
outra forma acabariam em aterros. 
 

ENCONTROS EMPLEAVERDE: Reuniões 
regulares relacionadas com as questões 
verdes. Os participantes são um público 
variado (empresas, profissionais, 
estudantes, formadores, outros) 
interessado em temas relacionados com 
reciclagem e gestão de resíduos. 

 
Em seguida podem ser encontrados mais 
detalhes sobre estas boas práticas. 

Cursos de formação personalizados

Projectos financiados, que visam suprimir os 
desajustes entre as competências verdes, 
fornecendo um curso de formação específico

Representação e consulta em feiras (de emprego), 
reuniões, eventos

Plataformas de informação e comunicação on-line 
para questões verdes (base de dados)

Prestadores de formação especial - online e offline

Reeducação, actualização de competências, novas 
legislações

Mentoria, trabalho colaborativo, trabalho voluntário, 
aprendizagem informal

Apoio a jovens empreendedores / auto-emprego

Rede, comunidade / fórum
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UNIDADE DE BIOMASSA EM TESSALÓNICA: 

A proposta avançou para a sua fase final na sequência do parecer positivo da Comissão 
Metropolitana de Tessalónica sobre o estudo de impacto ambiental realizado ao investimento 
numa nova unidade de biomassa que irá absorver cerca de 30.000 toneladas de estrume por 
ano. A potência de geração elétrica proposta chegará a 0,499 MWe, sendo esta energia 
canalizada para a rede de média tensão do PPC. O facto de o projeto assentar num método 
inovador de gaseificação de matéria-prima contribui significativamente para os altos ganhos 
da estação, sendo a mesma consideravelmente mais eficiente do que se recorresse ao 
método de combustão. Mais especificamente, resulta em valores caloríficos de tamanho 
triplo em comparação com outros processos relacionados, utilizando gases produzidos e 
alcatrão ao máximo (http://www.epsilon-econ.gr/). 

 

SIFOR (SISTEMA FORMATIVO AL VALORE-LAVORO DEL RIUSO ): 

Este projeto, cofinanciado pelo programa Aprendizagem ao Longo da Vida (http://sifor.eu/es/) 
visou transferir um modelo multidisciplinar inovador de formação e aprendizagem no trabalho 
para empresários / gestores / trabalhadores da economia social, refletido no 
desenvolvimento de um novo perfil de emprego:o "Valorizador de resíduos".O "Valorizador 
de Resíduos" é um especialista na cadeia de prevenção / gestão / reciclagem / reutilização 
de resíduos, capaz de selecionar itens / materiais que podem ser recuperados e reutilizados, 
antes de se transformarem em resíduos e iniciar todos os processos necessários para 
revitalizá-los e recolocá-los no mercado. 

 

ENCONTROS EMPLEAVERDE 

Esta iniciativa (http://empleaverde.es/) promove encontros regulares relacionados com as 
questões ecológicas no âmbito dos quais os participantes (empresas, profissionais, 
estudantes, formadores, outros) debatem temas relacionados com reciclagem e gestão de 
resíduos. A ideia subjacente a estas reuniões é incentivar experiências inovadoras no campo 
verde, através da sensibilização, divulgação, comunicação e formação em cada um dos 
tópicos. Estas reuniões visam também a partilha de experiências inovadoras, boas práticas e 
lições aprendidasno mercado de trabalho verde, bem como a ligação entre os membros de 
uma rede que facilita o encontro de pessoas. Alguns dos temas cobertos por estas reuniões 
estão ligados à prevenção e reciclagem de lixo marinho e eco inovação com materiais 
reciclados (oportunidades para iniciar negócios em setores verdes) e iniciar negócios 
ecológicosem comunicação, divulgação e treino de formadores sobre reciclagem. Estes são 
exemplos das diferentes atividades realizadas pela Fundación Diversidad para promover e 
difundir a economia verde e a sustentabilidade no campo da reciclagem e gestão de 
resíduos. 
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Referências 5. 
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5. REFERÊNCIAS 

• Relatório de Estado da Arte 
• Mapa das Necessidades do Mercado de Trabalho Verde 
• Mapa da Oferta de Competências Verdes  
• Relatório de Benchmarking Estratégico 

http://greensmatch.eu/ 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este mapa foi desenvolvido no âmbito das atividades do projeto GREENS MATCH – 
“Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável”.  

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias e planos de formação alinhados com as necessidades das PME e 
com possíveis desajustes que as mesmas apresentem em termos das competências das suas 
ocupações verdes. O público-alvo do projeto são primeiramente as PME, mas também os 
atores que intervêm na educação, formação profissional e fomento do emprego, bem como 
decisores políticos e outros stakeholders interessados nas temáticas e resultados do projeto. 

Este documento, correspondente à ocupação verde “Responsável pelo Tráfego ”, é parte 
integrante de uma coleção de roteiros de 15 ocupações verdes de 15 empresas diferentes que 
atuam em 4 setores (reciclagem e gestão de resíduos; transportes e logística; fabricação de 
veículos e; industria agroalimentar) e em 4 países diferentes (Alemanha, Grécia, Espanha e 
Portugal). 

O documento é estruturado em 4 capítulos principais: 

• ENQUADRAMENTO:  O primeiro capítulo apresenta brevemente o projeto e o consórcio; 

• METODOLOGIA:  O segundo capítulo foca-se na abordagem metodológica que levou ao 
desenvolvimento dos roteiros, e em particular, salientando-se o contato direto com as 
empresas e a análise extensiva das respetivas necessidades ligadas às suasocupações 
verdes; 

• A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-FOCO:  O terceiro capítulo é dedicado à descrição da 
ocupação verde e à identificação de pontos de melhoria, em resultado da análise às 
necessidades; 

• PLANO DE AÇÃO:  O quarto capítulo detalha o plano de ação desenhado para colmatar as 
necessidades identificadas, incluindo sugestões de curso de educação e formação 
considerados relevantes, bem como lições aprendidas das boas práticas; 

• REFERÊNCIAS:  O capítulo final lista os principais documentos consultados.  

 

Este documento pretende apoiar a aproximação entre as necessidades associadas à ocupação 
verde “Responsável pelo Tráfego ”, a oferta educativa e formativa existente e as lições 
aprendidas das boas práticas.  

 

Os parceiros GREENSMATCH gostariam de expressar a s ua gratidão perante aqueles 
que gentilmente contribuíram para os resultados des te mapa.  

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação dos 
seus conteúdos que refletem os pontos de vista dos autores e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser realizada da informação aqui contida. 

Projeto n.º 2014-1-ES01-KA202-003695.  
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. O PROJETO GREENS MATCH

Mais de 20 milhões de empregos na 
Europa já se relacionam de alguma forma 
com o ambiente e, com o encorajamento 
da União Europeia (UE) para um futuro 
mais verde, esta tendência só poderá 
aumentar. A UE está empenhada em fazer 
crescer a economia,mas protegendo o 
Planeta e os seus preciosos recursos. 
Entre as prioridades estabelecidas para a 
Europa 2020(a nova estratégia económica 
da EU), realça-se a necessidade de um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Estas prioridades implicam 
construir uma economia competitiva em 
baixo carbono, eficiente em termos de 
recursos e que salvaguarda o meio 
ambiente, prevenindo a degradação, a 
perda da biodiversidade e o uso 
insustentável de recursos. 

Neste contexto, é importante salientar que 
os empregos verdes não são apenas 
empregos tecnológicos para uma elite 
altamente qualificada. É certo que a Europa 
precisa de cientistas, investigadores e 
engenheiros para desenvolver tecnologias 
de ponta que economizarão energia e 
recursos. No entanto, os colaboradores 
com formação técnica e de nível intermédio 
são igualmente fundamentais. É essencial, 
portanto, que estescolaboradorestenham 
acesso a formação que lhes permita estar 
melhor posicionados para explorar as mais 
recentes tecnologias e aplicações 
ecológicas. Contudo, de acordo com a 
Comunicação da Comissão (COM (2010) 
682 final) "Novas competências e novos 
empregos: a contribuição europeia para o 
pleno emprego", o problema não está na 

falta de formação, mas sim no ajuste entre 
as competências existentes e as 
necessidades do mercado de trabalho.  

No documento de trabalho dos serviços da 
Comissão (SWD) 2012 92 final, "Explorar o 
potencial de emprego do crescimento 
verde", salienta-se que deve ser dada 
especial atenção às pequenas e médias 
empresas (PME) e às suas necessidades. 
Muitas vezes, as PME não têm 
conhecimento de programas de formação 
oferecidos por prestadores de formação 
privados e públicos e / ou são céticos 
quanto ao impacto dessesprogramas. No 
entanto, estão muitas vezes abertos à 
formação informal entremuros (por 
exemplo, tutoria, orientação, 
aprendizagem, etc.) como forma 
preferencial de recrutamento de 
trabalhadores qualificados. 

Para atingir o objetivo de colmatar o fosso 
entre educação/formação verde e trabalho 
verde, um consórcio de 5 organizações de 
4 países (Alemanha, Espanha,Grécia e 
Portugal) ligadas à educação e formação 
(FEUZ – Fundación Cultural Privada 
Empresa-Universidad de Zaragoza; 
INOVA+ – Serviços de Consultadoria em 
Inovação Tecnológica, S.A.; e EEO Group 
– EEO Group S.A.) e ao emprego (COCI – 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza; e IHK – IHK Projekgesellschaft 
mbH), desenvolveram o projeto GREENS 
MATCH – “Correspondendo a Oferta de 
Competências Sustentáveis às 
Necessidades do Mercado de Trabalho 
Sustentável”.   

 

 

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da  economia verde através do 
fornecimento de estratégias de educação e formação alinhadas com as necessidades 
das PME,antevendo assim possíveis desajustes em ter mos das competências verdes. 
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2. METODOLOGIA 

  

Metodologia 2. 
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2. METODOLOGIA 

Como mencionado anteriormente, o projeto 
GREENS MATCH destina-se a apoiar o 
crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias de formação e 
educação alinhadas com as necessidades 

das PME,antevendo assim possíveis 
desajustes em termos das competências 
verdes. Para atingir este objetivo, a 
metodologia do projeto foi estruturada em 8 
módulos. 

Figura1 – Módulos do GREENS MATCH.    

1. GESTÃO E COORDENAÇÃO
• Gestão e coordenação transversal, incluindo 
técnica e financeira

• Reuniões de projeto para debater o progresso 
e definir próximos passos e responsabilidades

• Comunicação
• RELATÓRIOS

2. ESTADO DA ARTE
� Pesquisa e coleção de fontes de informação 
relevantes

� Revisão da literatura
� Compilação e sistematização de aspetos 
essenciais para o projeto

� RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE

3. MAPEAR AS NECESSIDADES DO 
MERCADO DE TRABALHO VERDE
• Envolvimento de PME e identificação de 15 
ocupações verdes

• Disgnóstico de necessidades do mercado de 
trabalho verde nas PME visadas

• Identificação das necessidades e das falhas 
nas ocupações selecionadas

• MAPA DAS NECESSIDADES NO MERCADO 
DE TRABALHO VERDE

4. MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 
VERDES
• Definição de linhas de orientação para o 
mapeamento das competências verdes

• Identificação de agentes de educação e 
formação cuja oferta incide sobre 
competências verdes

• Identificação de programas e currículos 
relacionados com o desenvolvimento de 
competências verdes

• MAPA DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES

5. BENCHMARKING ESTRATÉGICO
• Colecionar e reportar as melhores práticas por 
região

• Análise dos resultados num workshop
colaborativo

• Identificação de lições e prioridades para o 
futuro

• RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO

6. CORRESPONDÊNCIA ENTRE 
NECESSIDADES DO MERCADO TRABALHO 
E OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES
• Desenvolvimento de 15 roteiros nos quais se 
propõem medidas com vista à 
correspondência

• Resumo das atividades e resultados do projeto
• ROTEIROS DAS OCUPAÇÕES VERDES
• PUBLICAÇÃO FINAL

7. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA 
QUALIDADE
• Estabelecimento de um plano de riscos e 
contingências

• Desenvolvimento de ferramentas para acesso 
às atividades do projeto e respetivos resultados

• Monitorização da qualidade do projeto
• RELATÓRIOS

8. COMUNICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO
• Elaboração e implementação da estratégia de 
comunicação

• Desenvolvimento de ferramentas e 
organização de eventos para promover os 
resultados do projeto

• Ligação com os grupos-alvo, stakeholders e 
multiplicadores

• RELATÓRIOS



 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável 

O presente documento é o resultado das 
atividades do projeto, nomeadamente 
investigação documental e de campo 
realizada nos módulos 2 a 5 (
"Gestão e coordenação", a “Monitorização 
e controlo da qualidade” e a “C
valorização e transferência do projeto
atividades transversais eligadas à 
organização e disseminação do projeto

Este roteiro (juntamente com os 14 
congéneres) é considerado o principal 
resultado do módulo "Correspondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes

No geral, a metodologia adotada
traduzida nas seguintes etapas:
• Identificação de medidas para o 

desenvolvimento da economia verde a 
nível nacional - estas medidas 
compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao 
- Estado da Arte); 

• Identificação das necessidades 
mercado de trabalho 
empresas selecionadas e 
ocupações verdes, seus 
necessidades –os resultadosforam 
resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE (ligado ao módulo 
3 – Mapear as Necessidades do 
Mercado de Trabalho Verde)

• Identificação e organização da oferta 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas 
oferta relevante é compilada no MAPA 
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES (ligado ao 
Mapeamento de Competências Verdes)

• Identificação de boas práticas relativas à 
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 
mercado de trabalho - estes exemplos 
bem-sucedidos são descritos no 
RELATÓRIO 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Responsável pelo Tráfego

Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

O presente documento é o resultado das 
omeadamente da 

investigação documental e de campo 
2 a 5 (sendo a 
a “Monitorização 

” e a “Comunicação, 
ferência do projeto" 

atividades transversais eligadas à 
do projeto). 

juntamente com os 14 
) é considerado o principal 

orrespondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes". 

adotada pode ser 
eguintes etapas: 

Identificação de medidas para o 
desenvolvimento da economia verde a 

estas medidas foram 
compiladas no RELATÓRIO DO 

ARTE (ligado ao módulo 2 

Identificação das necessidades do atual 
de trabalho verde em 

empresas selecionadas e seleção de 15 
ocupações verdes, seus perfis e 

os resultadosforam 
MAPA DAS 

O MERCADO DE 
(ligado ao módulo 

Mapear as Necessidades do 
erde); 

Identificação e organização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 

selecionadas –a 
elevante é compilada no MAPA 

DE COMPETÊNCIAS 
módulo 4 - 

to de Competências Verdes); 
Identificação de boas práticas relativas à 

as competências 
existentes e as necessidades do 

estes exemplos 
sucedidos são descritos no 

DE 
BENCHMARKINGESTRATÉGICO 

(relacionado com o 
Benchmarking Estratégico

• Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 
identificadas 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 
módulo 6 – Correspondência 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes).

Estes roteiros versam sobre as
ocupações: 

Figura2 – Ocupações selecionadas no 
GREENS MATCH.

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 
cada parceiro selecionou
ocupações dentro dos sectores

Depois da identificação das 
ocupações, cada parceiro executou um 
programa de entrevistas
passos. 

• Assistente administrativo numa instalação de 
tratamento de resíduos

• Engenheiro ambiental
• Gestor de tratamento de resíduos
• Responsável pela seleção e plano de 

classificação em geral
• Responsável pela recolha de resíduos 

urbanos
• Técnico em gestão de resíduos industriais
• Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

• Condutor de pesados
• Responsável pelo tráfego

Transportes e Logística

• Engenheiro da qualidade

Fabricação de Veículos

• Empreededor pecuário
• Operador do centro de controlo da estação 

de tratamento de águas residuais
• Técnico de controlo da qualidade
• Técnico em ambiente, saúde e higiene no 

local de trabalho
• Gestor do sistema de gestão integrado para 

o ambiente e segurança alimentar

Indústria Agroalimentar

DA OCUPAÇÃO VERDE 
Responsável pelo Tráfego 
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om o módulo 5 –
Benchmarking Estratégico); 
Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 

- estes 
documentosestratégicos, ROTEIROS 
DAS OCUPAÇÕES VERDES, são a 
principal saída do projeto (vinculado ao 

Correspondência entre 
necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes). 

roteiros versam sobre as seguintes 

Ocupações selecionadas no âmbito do 
REENS MATCH. 

 

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 

selecionou 3 empresas/ 3 
ocupações dentro dos sectores-chave. 

Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 

e entrevistas seguindo 3 

Assistente administrativo numa instalação de 

Gestor de tratamento de resíduos
Responsável pela seleção e plano de 

Responsável pela recolha de resíduos 

Técnico em gestão de resíduos industriais
Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

Responsável pelo tráfego

Operador do centro de controlo da estação 
de tratamento de águas residuais
Técnico de controlo da qualidade
Técnico em ambiente, saúde e higiene no 

Gestor do sistema de gestão integrado para 
segurança alimentar
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Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 
previamente identificadas pelos parceirose 

foi-lhes pedido que identificassem perfis de 
ocupações adicionais e as respetivas 
necessidades 

Figura3 – Módulos do GREENS MATCH. 

Primeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passoPrimeiro passo 

Segundo passSegundo passSegundo passSegundo passoooo 

Terceiro passoTerceiro passoTerceiro passoTerceiro passo 

Existem 
ocupações verdes 
na sua empresa?

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 
funções

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Existem ocupações na sua 
empresa que, não sendo 

verdes, exigem 
competências verdes? 

Em que ocupações existem  
perfis de competências 

verdes?

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

Quais os recursos úteis para 
colmatar as necessidades 

identificadas?

A curto prazo A médio prazo

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  
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Alguma destas funções existem 
na sua empresa?

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Responsável pelo Tráfego

Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 

Existem na sua empres outras 
funções relacionadas com a 

economia verde? 

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

DA OCUPAÇÃO VERDE 
Responsável pelo Tráfego 
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Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

Em que cargos? 
Qual é o seu perfil profissional 
(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

  

A empresa e a ocupação-alvo 

 
3. 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

3.1. BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa envolvida no projeto é uma 
empresa de transporte espanhola fundada 
em 1960. Há mais de 25 anos que 
transportamercadorias internacionalmente, 
tendo comodestinos habituaisPortugal, 
França, Itália, Bélgica, Alemanha e 
Marrocos.Os seus veículos estão 
equipados com o sistema de gestão de 
frotas para otimizar os serviços oferecidos: 
carga geral, serviço expresso, recolha, 
transporte de mercadorias perigosas e 
resíduos. A empresa tem mais de 20.000 
m2 de espaço de armazenagem nas suas 
instalações em Zaragoza, Vitória, Madrid, 

Barcelona e Valência, onde oferecem 
serviços de recolha, embalagem, 
armazenamento e cruzamento.Estuda a 
melhor opção para cada transporte de 
mercadorias usando o transporte 
combinado rodoviário-ferroviário-transporte 
para atender às necessidades do cliente. 
Atuando comoum operador logístico que 
prestar um serviço completo, difere de 
outras empresas, cobrindo uma ampla 
gama de setores, incluindo: automóvel, 
resíduos, gases, produtos químicos, 
alimentos, indústria. 

3.2. BREVE DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO VERDE 

O "Responsável pelo Tráfego " 
supervisiona a organização, planeamento e 
gestão da exploração do transporte 
rodoviário de mercadorias na área 
nacional, europeia e / ou internacional, 
adaptando o serviço à atual legislação de 
transportes e às necessidades dos clientes 
no âmbito dos objetivos e processos 
estabelecidos pela empresa. É responsável 
por: 

• Gerir o transporte (nacional e 
internacional) rodoviário de 
mercadorias; 

• Desenvolver e analisar estatísticas de 
trânsito, visitas e consumo; 

• Planear e otimizar rotas de transporte e 
organizar a frota de veículos; 

• Monitorizar o cumprimento das regras e 
regulamentações de segurança e 
prevenção de riscos; 

• Verificar a seleção, formação e 
desempenho do seu pessoal; 

• Representar a empresa e o seu 
departamento; 

• Estar envolvido no desenvolvimento dos 
sistemas de qualidade; 

• Gerir e atender clientes.

3.3. NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

Esta empresa acredita que é muito 
importante que cada funcionário possua 
uma qualificação superior à exigida pela 
sua ocupação profissional a 
desempenha, para ser capaz de 
providenciaraos seus clientes serviços de 
excelência.Por exemplo, a empresa 
excede o número de conselheiros de 
segurança que é exigido pelos 
regulamentos e os perfis de gestão 
têmtambém formação como conselheiro 
de segurança. A empresa considera que 

esta aposta garante que os serviços 
oferecidos são otimizados.  

A ocupação "Responsável de Tráfego " 
combina o conhecimento de outros temas 
para além dos referidos, sendo que para 
o seu desempenho é imprescindível 
garantir formação adicional sobre: . 

• Conselheiro de Segurança; 
• Resíduos (tipos de resíduos, o que 

fazer com eles, diferentes naturezas e 
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necessidades ao nível do tratamento e 
transporte); 

• Transporte e distribuição de resíduos.
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4. PLANO DE AÇÃO 

  

Plano de ação 4. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

4.1. AÇÕES DE FORMAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO 1 (ALEMANHA): 

Responsável pela gestão de resíduos ou 
representante de resíduos - Formação 
básica e complementar necessárias para 
se tornar o responsável pelo 
cumprimento dos resíduos  
Formação básica: 4 dias. Na Alemanha, as 
pessoas responsáveis por empresas que 
recolhem, armazenam ou tratam resíduos 
de forma profissional e as empresas que 
produzem resíduos, especialmente 
resíduos perigosos, necessitam 
regularmente de provar os seus 
conhecimentos especializados de acordo 
com a Diretiva relativa à eliminação de 
resíduos industriais (ABBV) e AbfAEV. 
Após a conclusão do curso, os 
participantes são capazes de: 

• Garantir que os resíduos sejam tratados 
profissionalmente e eliminados; 

• Verificar o cumprimentodos 
regulamentos e requisitos 
regulamentares relevantes; 

• Realizar gestão de registos, controlo 
preliminar e o seguimento; 

• Aprovação e operação da instalação. 

Formação complementar: 5 dias. Existe um 
compromisso das empresas sujeitas a 
licenciamento, ou instalações que 
acumulam regularmente resíduos 
perigosos, estações estacionárias de 
tratamento de resíduos, bem como 
fabricantes e distribuidores de resíduos, no 
âmbito da Lei do Ciclo de Substâncias 
Fechadas, para fornecer pelo menos um 
responsável pelo cumprimento de registo 
dos Resíduos por escrito. Após a formação, 
os participantes asseguram que todos os 
procedimentos atendem aos requisitos e 
especificações da legislação de resíduos 
da empresa. A sua tarefa consistirá em 
aconselhar e apoiar a prevenção. 

Prestador da formação: 

• http://kenic.de/abfallmanagement/
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SWOT 

Forças 

• Tem em consideração a legislação 
da UE 

• Curta duração 

Fraquezas 

• Concebido e focado na legislação 
sobre resíduos alemã  

• Preço: módulo básico aprox. 850€, 
módulo adicional: 1200€ 

Oportunidades 

• A caracterização dos resíduos 
(especialmente resíduos perigosos) 
é semelhante nos países europeus, 
pelo que o conhecimento pode ser 
aplicado a outras circunstâncias 
nacionais 

Ameaças 

• Mudanças constantes na legislação 
sobre resíduos 

• Diminuição dos peritos como 
formadores 

CURSO DE FORMAÇÃO 2 (ESPANHA): 

Conselheiro de Segurança  

Trata-se de uma ação de formação privada 
que se prepara para os testes de formação 
oficiais que são organizados anualmente 
pelos Ministérios dos Transportes das 
diferentes Comunidades Autónomas 
espanholas. Qualifica-se para praticar a 
atividade de conselheiro de segurança nos 
49 estados signatários do Acordo ADR 
(Transporte Internacional de Mercadorias 
Perigosas por Estrada) 2015.O curso visa 
fornecer aos assessores de segurança as 
ferramentas necessárias para o 
desempenho de suas tarefas e deveres de 
acordo com a lei. Também oferece a 
oportunidade de rever os requisitos das 
regulamentações nacionais e internacionais 
sobre mercadorias perigosas. 

A duração do curso pode ser de 76 horas 
quando o formando quer obter a 
qualificação de conselheiro de segurança 
ou 36 horas quando o estagiário precisa 
apenas renovar esta qualificação. Em 
ambos os casos, o programa inclui: 

1. Gestão ADR; 
2. Classificação; 
3. Disposições relativas à embalagem; 
4. Procedimentos de conservação; 

5. Disposições relativas às condições de 
transporte, de carga, de descarga e de 
tratamento; 

6. Disposições relativas aos equipamentos 
de transporte e às operações de 
transporte; 

7. Requisitos aplicáveis aos veículos que 
transportam mercadorias perigosas; 

8. O relatório anual 

Prestador da formação:  

• KEMLER S.L. Zaragoza 
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SWOT 

Forças 

• Formação fornecida por um centro 
de formação certificado 

• Formação destinada a preparar para 
o exame deConselheiro de 
Segurança 

• Grande oferta disponível no 
mercado, tanto presencialmente 
como online 

Fraquezas 

• Custos elevados (cerca de 800 €) 
• A renovação obrigatória da 

qualificação requer um investimento 
económico contínuo 

• O custo do exame é adicional 

Oportunidades 

• Permite agir como Conselheiro de 
Segurança em qualquer país da 
União Europeia 

• Também permite atuar como 
Conselheiro de Segurança em 
países fora da UE mas nos países 
ADR apenas como pessoal da 
empresa ou consultor externo 

• Os formadores são na sua maioria 
consultores de segurança que 
trabalham como consultores 
externos em empresas que não têm 
internamente esta posição 

Ameaças 

• Alterações na legislação tem impacto 
sobre os conteúdos da formação 
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CURSO DE FORMAÇÃO 3 (ESPANHA): 

Curso de Gestão Sustentável no sector 
dos transportes rodoviários  

Trata-se de uma ação de formação privada 
que é dirigida aos profissionais do 
transporte rodoviário como gestores, 
técnicos, coordenadores logísticos e 
responsáveis pela gestão, que tem como 
objetivos: 

• Conhecer os diferentes processos e 
serviços que podem ter um impacto 
ambiental no transporte rodoviário; 

• Compreender os aspetos ambientais 
especificamente associados aos 
diferentes serviços; 

• Introduzir as diferentes ferramentas 
tanto obrigatórias (todas as 
regulamentações ambientais aplicáveis), 
como voluntárias, que resultemnuma 
melhor gestão ambiental para obter uma 
diferenciação frente à concorrência 
como uma organização comprometida 
com o desenvolvimento sustentável. 

O programa é apresentado abaixo: 

• Introdução 
• Termos e definições 
• Identificação de processos que afetam o 

meio ambiente 
• Instrumentos obrigatórios: legislação 

aplicável 
• Normas voluntárias de conformidade 

voluntária 
 
Prestador da formação:  
• www.ambientum.com 

SWOT 

Forças 

• Formação online, orientada e 
avaliada 

• Equilíbrio entre duração e custo 60 
horas / 435 € 

• Implementação de estudos de caso 
• O formando recebe um diploma 
• Formação prestada por uma 

entidade reconhecida na área do 
ambiente 

Fraquezas 

• Apenas o transporte terrestre é 
abordado 

• Não é fornecida informação prévia 
sobre o perfil de formação dos 
tutores. 

Oportunidades 

• A implementação dos 
conhecimentos adquiridos permite 
que a empresa se destaque dos 
concorrentes como um compromisso 
com o Desenvolvimento Sustentável 

• Benefício de alguma venda do 
prestador da formaçãopara melhorar 
o custo do registo é possível 

Ameaças 

• Interpretação errónea dos conteúdos 
que avaliam apenas o compromisso 
ambiental e não a melhoria da 
gestão do transporte rodoviário 
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CURSO DE FORMAÇÃO 4 (GRÉCIA): 

Logística  

O Instituto Educativo e Tecnológico da 
Macedónia Central, em Serres (TEI) opera 
no Departamento de Logística. Logística 
diz respeito à parte do processo da cadeia 
de valor que planifica, implementa e 
controla a eficácia e eficiência do fluxo e 
armazenamento dos bens, serviços e 
informação desde a sua origem até ao 
consumidor final, respeitando os requisitos 
do cliente.  

A duração máxima do curso é de 4 anos e 
o nível final adquirido é o de Bacharel 
(sendo que o curso está associado a 240 
unidades ECTS e inclui 6 meses de 
experiência em contexto de trabalho).  

Para aceder a este curso, os candidatos 
têm que ser detentores do nível Lykeion ou 
de uma Escola Técnico-Profissional e 
realizer exames de acesso. 

 

Prestador da formação:  

• www.logistics.teithe.gr 

SWOT 

Forças 

• Integra diferentes abordagens 
aplicáveis a diversos 
enquadramentos 

• Incide sobre competências digitais e 
de gestão  

Fraquezas 

• Não é muito abrangente 
• A formação está associada a uma 

ocupação difícil  

Oportunidades 

• Aprender através da prática (inclui 
experiência em contexto de trabalho) 

Ameaças 

• Envolve um sistema de certificação 
complexo 
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CURSO DE FORMAÇÃO 5 (PORTUGAL): 

Gestão de Resíduos Urbanos  

O objetivo do curso é implementar uma 
estratégia relevante no domínio da gestão 
sustentável de resíduos, bem como para 
uma melhor educação sobre a recuperação 
e gestão de resíduos. No final do curso os 
participantes devem refletir e intervir sobre 
a realidade de gestão de resíduos urbanos, 
produzir e executar planos de ação e 
também gerir com sucesso a 
implementação de sistemas de gestão de 
resíduos urbanos. 

O curso demora 34 horas e engloba 
atividades teóricas e práticas. O programa 
é o seguinte: 

• Gestão de resíduos urbanos; 
• Desenvolvimento sustentável; 
• Planeamento e gestão de projetos; 
• Direito ambiental; 
• Prevenção na produção de resíduos; 
• Comunicação e educação sustentável; 
• Mudança climática e gestão eficiente da 

energia; 
• Visita técnica a uma fábrica.

SWOT 

Forças 

• Curso de curta duração 
• Métodos misturados (pessoalmente 

e e-learning, teórico e prático) 
• Não tem requisitos 

Fraquezas 

• Preço (grátis para associados e 190 
€ para não associados) 

• Lecionada durante o dia 
• Mínimo e máximo de participantes 

(8-16) 

Oportunidades 

• Parceria com outras escolas / 
fábricas 

• Integração da perspetiva 
internacional 

Ameaças 

• Mudanças no mercado da procura 
• Pouca oferta de formadores de alta 

qualidade 
• Lei de acreditação mais restrita 
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4.2. LIÇÕES APRENDIDAS DAS BOAS PRÁTICAS 

No projeto GREENS MATCH, mais de 20 
exemplos de boas práticas foram 
identificados nos países parceiros. Estas 
práticas, que visam reduzir a diferença 
entre a ofertae a necessidade de 
competênciasverdes, têm várias formas de 
organização e foco de comunicação, 
conforme descrito na figura a seguir. 
 

Figura4 – Âmbito das boas práticas. 

 
 
Adicionalmente, foram identificados 
esquemas diferentes de formaçãoque vão 
além das ofertas formais (mais detalhes 
podem ser encontrados no MAPA DE 
OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES), 
como a formação presencial, combinada ou 
em e-learning, orientação e 
aconselhamento/, uso de simuladores, etc. 

Particularmente no que diz respeito à 
ocupação "Responsável pelo Tráfego ", 
um conjunto de boas práticas foram 
consideradas com especial relevância. 
Estas incluem exemplos do sector dos 
transportes e logística, mas também 
práticas de interesse geral a partir das 
quais as lições podem ser aprendidas e 
transferidas para o presente caso.  
 
 
BBNE– 
berufsbildungfürnachhaltigeentwicklung
/ FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL é 
um projeto piloto oo Instituto Federal de 
Formação Profissional (IFFP), destinado a 
estudantes e trabalhadores de todos os 
níveis, com o intuito de identificar e 
desenvolver diretrizes que permitam alinhar 
os perfis profissionais com asnecessidades 
económicas, sociais e ecológicas. 
 
ECOEMPLEO.COMé um observatório 
especializado que estuda e analisa a 
situação atual e as tendências do emprego 
verde, bem como as necessidades de 
formação no sector da atividade ambiental. 
Esta plataforma monitoriza, analisa e 
estuda o mercado e as profissões verdes. 

 
A COURSERA, uma plataforma de 
educação que colabora com universidades 
e organizações reconhecidas em todo o 
mundo para oferecer cursos gratuitos 
onlineque permitem caminhos de 
aprendizagem flexíveis, (na sua maioria) 
sem custos para os participantes. 
 
Em seguida podem ser encontrados mais 
detalhes sobre estas boas práticas. 

Cursos de formação personalizados

Projectos financiados, que visam suprimir os 
desajustes entre as competências verdes, 
fornecendo um curso de formação específico

Representação e consulta em feiras (de emprego), 
reuniões, eventos

Plataformas de informação e comunicação on-line 
para questões verdes (base de dados)

Prestadores de formação especial - online e offline

Reeducação, actualização de competências, novas 
legislações

Mentoria, trabalho colaborativo, trabalho voluntário, 
aprendizagem informal

Apoio a jovens empreendedores / auto-emprego

Rede, comunidade / fórum
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BBNE -FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

A transição energética, os novos conceitos de mobilidade e urbanização, bem como a 
indústria 4.0, colocam novas e elevadas exigências à atividade profissional. As empresas 
necessitam de funcionários qualificados e estes precisam cada vez mais de deter 
conhecimentos e competências que permitam reduzir o uso de combustíveis fósseis e 
desenvolver uma economia sustentável e circular. Esta alteração estrutural significa que as 
qualificações profissionais devem ser adaptadas para dar maior enfoque às competências 
ligadas à sustentabilidade,tendo devidamente em conta as tendências futuras, tais como a 
digitalização ea automação. Neste cenário, tanto são necessárias as competências técnicas 
como as gerais (tais como a capacidade de tomar decisões)Entre 2010 e 2013, 6 modelos 
de testes / projetos relacionados com a formação profissional foram financiados na 
Alemanha (https://www2.bibb.de/bibbtools/de/ssl/4936.php) com o objetivo de promover o 
desenvolvimento de competências para um trabalho sustentável que garanta boas condições 
de vida naturais para todas as gerações. O promotor desta iniciativa foi o Instituto Federal de 
Formação Profissional (IFFP) eo Ministério Federal da Educação e Investigação (BMBF). 

 

ECOEMPLEO 

ECOEMPLEO (www.ecoempleo.com) é um observatório especializado que estuda e analisa 
a situação e as tendências do emprego verde e as necessidades de formação no sector 
verde (ambiental). Iniciada em 2001,em Valência, a sua atividade estende-se por todo o 
território espanhol. O objetivo principal desta iniciativa é fornecer informação fiável sobre a 
situação e as tendências das profissões, as necessidades de emprego e formação do sector 
ambiental, através da observação, análise e estudo do mercado, bem como das profissões 
com conteúdo verde. Esta plataforma visa também proporcionar soluções para a escassez 
de ferramentas e estruturas que aceleram o mercado de trabalho neste sector.Focada em 
quatro áreas (investigação e análise, mercado de trabalho, empreendedorismo verde e 
divulgação de resultados), esta iniciativa destina-se a jovens recém-formados e jovens no 
último ano de formação, empreendedores, administrações públicas com intervenção nas 
áreas do emprego e do ambiente, os empregadores e as associações empresariais. A 
plataformaé gerida pelo Instituto Mediterrâneo para o Desenvolvimento Sustentável 
(MEDES). 

 

COURSERA  

Coursera (https://www.coursera.org/) é uma plataforma de educação que colabora com as 
principais universidades e organizações do mundo inteiro (como a Universidade de Yale, a 
Universidade Johns Hopkins, a Universidade de Edimburgo, a Universidade de Pequim), 
para oferecer cursos em dezenas de tópicos. Esta plataforma privada oferece aulas online a 
partir de mais de 140 universidades e organizações educacionais. Os cursos são repetidos 
numa base regular e são gratuitos (no caso de não envolverem emissão de certificado). 
Através desta plataforma, os participantes podem aprender ao seu próprio ritmo, usando 
diferentes métodos de aprendizagem, tais como palestras de vídeo curtas, questionários 
interativos, avaliações por pares, etc. 
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5. REFERÊNCIAS 

• Relatório de Estado da Arte 
• Mapa das Necessidades do Mercado de Trabalho Verde 
• Mapa da Oferta de Competências Verdes  
• Relatório de Benchmarking Estratégico 

http://greensmatch.eu/ 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este mapa foi desenvolvido no âmbito das atividades do projeto GREENS MATCH – 
“Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado de 
Trabalho Sustentável”.  

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias e planos de formação alinhados com as necessidades das PME e 
com possíveis desajustes que as mesmas apresentem em termos das competências das suas 
ocupações verdes. O público-alvo do projeto são primeiramente as PME, mas também os 
atores que intervêm na educação, formação profissional e fomento do emprego, bem como 
decisores políticos e outros stakeholders interessados nas temáticas e resultados do projeto. 

Este documento, correspondente à ocupação verde “Condutor de Pesados ”, é parte 
integrante de uma coleção de roteiros de 15 ocupações verdes de 15 empresas diferentes que 
atuam em 4 setores (reciclagem e gestão de resíduos; transportes e logística; fabricação de 
veículos e; industria agroalimentar) e em 4 países diferentes (Alemanha, Grécia, Espanha e 
Portugal). 

O documento é estruturado em 4 capítulos principais: 

• ENQUADRAMENTO:  O primeiro capítulo apresenta brevemente o projeto e o consórcio; 

• METODOLOGIA:  O segundo capítulo foca-se na abordagem metodológica que levou ao 
desenvolvimento dos roteiros, e em particular, salientando-se o contato direto com as 
empresas e a análise extensiva das respetivas necessidades ligadas às suasocupações 
verdes; 

• A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-FOCO:  O terceiro capítulo é dedicado à descrição da 
ocupação verde e à identificação de pontos de melhoria, em resultado da análise às 
necessidades; 

• PLANO DE AÇÃO:  O quarto capítulo detalha o plano de ação desenhado para colmatar as 
necessidades identificadas, incluindo sugestões de curso de educação e formação 
considerados relevantes, bem como lições aprendidas das boas práticas; 

• REFERÊNCIAS:  O capítulo final lista os principais documentos consultados.  

 

Este documento pretende apoiar a aproximação entre as necessidades associadas à ocupação 
verde “Condutor de Pesados ”, a oferta educativa e formativa existente e as lições aprendidas 
das boas práticas.  

 

Os parceiros GREENSMATCH gostariam de expressar a s ua gratidão perante aqueles 
que gentilmente contribuíram para os resultados des te mapa.  

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação dos 
seus conteúdos que refletem os pontos de vista dos autores e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser realizada da informação aqui contida. 

Projeto n.º 2014-1-ES01-KA202-003695.  
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. O PROJETO GREENS MATCH

Mais de 20 milhões de empregos na 
Europa já se relacionam de alguma forma 
com o ambiente e, com o encorajamento 
da União Europeia (UE) para um futuro 
mais verde, esta tendência só poderá 
aumentar. A UE está empenhada em fazer 
crescer a economia,mas protegendo o 
Planeta e os seus preciosos recursos. 
Entre as prioridades estabelecidas para a 
Europa 2020(a nova estratégia económica 
da EU), realça-se a necessidade de um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Estas prioridades implicam 
construir uma economia competitiva em 
baixo carbono, eficiente em termos de 
recursos e que salvaguarda o meio 
ambiente, prevenindo a degradação, a 
perda da biodiversidade e o uso 
insustentável de recursos. 

Neste contexto, é importante salientar que 
os empregos verdes não são apenas 
empregos tecnológicos para uma elite 
altamente qualificada. É certo que a Europa 
precisa de cientistas, investigadores e 
engenheiros para desenvolver tecnologias 
de ponta que economizarão energia e 
recursos. No entanto, os colaboradores 
com formação técnica e de nível intermédio 
são igualmente fundamentais. É essencial, 
portanto, que estescolaboradorestenham 
acesso a formação que lhes permita estar 
melhor posicionados para explorar as mais 
recentes tecnologias e aplicações 
ecológicas. Contudo, de acordo com a 
Comunicação da Comissão (COM (2010) 
682 final) "Novas competências e novos 
empregos: a contribuição europeia para o 
pleno emprego", o problema não está na 

falta de formação, mas sim no ajuste entre 
as competências existentes e as 
necessidades do mercado de trabalho.  

No documento de trabalho dos serviços da 
Comissão (SWD) 2012 92 final, "Explorar o 
potencial de emprego do crescimento 
verde", salienta-se que deve ser dada 
especial atenção às pequenas e médias 
empresas (PME) e às suas necessidades. 
Muitas vezes, as PME não têm 
conhecimento de programas de formação 
oferecidos por prestadores de formação 
privados e públicos e / ou são céticos 
quanto ao impacto dessesprogramas. No 
entanto, estão muitas vezes abertos à 
formação informal entremuros (por 
exemplo, tutoria, orientação, 
aprendizagem, etc.) como forma 
preferencial de recrutamento de 
trabalhadores qualificados. 

Para atingir o objetivo de colmatar o fosso 
entre educação/formação verde e trabalho 
verde, um consórcio de 5 organizações de 
4 países (Alemanha, Espanha,Grécia e 
Portugal) ligadas à educação e formação 
(FEUZ – Fundación Cultural Privada 
Empresa-Universidad de Zaragoza; 
INOVA+ – Serviços de Consultadoria em 
Inovação Tecnológica, S.A.; e EEO Group 
– EEO Group S.A.) e ao emprego (COCI – 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza; e IHK – IHK Projekgesellschaft 
mbH), desenvolveram o projeto GREENS 
MATCH – “Correspondendo a Oferta de 
Competências Sustentáveis às 
Necessidades do Mercado de Trabalho 
Sustentável”.   

 

 

O projeto GREENS MATCH visa apoiar o crescimento da  economia verde através do 
fornecimento de estratégias de educação e formação alinhadas com as necessidades 
das PME,antevendo assim possíveis desajustes em ter mos das competências verdes. 



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Condutor de Pesados 

 
 

 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado 
de Trabalho Sustentável 

7 

 



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Condutor de Pesados 

 
 

 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado 
de Trabalho Sustentável 

8 

 

2. METODOLOGIA 

 

 

 

 

Metodologia 

 
2. 



ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE 
Condutor de Pesados 

 
 

 
 
GREENS MATCH 
Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado 
de Trabalho Sustentável 

9 

2. METODOLOGIA  

Como mencionado anteriormente, o projeto 
GREENS MATCH destina-se a apoiar o 
crescimento da economia verde através do 
fornecimento de estratégias de formação e 
educação alinhadas com as necessidades 

das PME, antevendo assim possíveis 
desajustes em termos das competências 
verdes. Para atingir este objetivo, a 
metodologia do projeto foi estruturada em 8 
módulos. 

Figura 1 – Módulos do GREENS MATCH.    

1. GESTÃO E COORDENAÇÃO
• Gestão e coordenação transversal, incluindo 
técnica e financeira

• Reuniões de projeto para debater o progresso 
e definir próximos passos e responsabilidades

• Comunicação
• RELATÓRIOS

2. ESTADO DA ARTE
� Pesquisa e coleção de fontes de informação 
relevantes

� Revisão da literatura
� Compilação e sistematização de aspetos 
essenciais para o projeto

� RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE

3. MAPEAR AS NECESSIDADES DO 
MERCADO DE TRABALHO VERDE
• Envolvimento de PME e identificação de 15 
ocupações verdes

• Disgnóstico de necessidades do mercado de 
trabalho verde nas PME visadas

• Identificação das necessidades e das falhas 
nas ocupações selecionadas

• MAPA DAS NECESSIDADES NO MERCADO 
DE TRABALHO VERDE

4. MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 
VERDES
• Definição de linhas de orientação para o 
mapeamento das competências verdes

• Identificação de agentes de educação e 
formação cuja oferta incide sobre 
competências verdes

• Identificação de programas e currículos 
relacionados com o desenvolvimento de 
competências verdes

• MAPA DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES

5. BENCHMARKING ESTRATÉGICO
• Colecionar e reportar as melhores práticas por 
região

• Análise dos resultados num workshop
colaborativo

• Identificação de lições e prioridades para o 
futuro

• RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO

6. CORRESPONDÊNCIA ENTRE 
NECESSIDADES DO MERCADO TRABALHO 
E OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES
• Desenvolvimento de 15 roteiros nos quais se 
propõem medidas com vista à 
correspondência

• Resumo das atividades e resultados do projeto
• ROTEIROS DAS OCUPAÇÕES VERDES
• PUBLICAÇÃO FINAL

7. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA 
QUALIDADE
• Estabelecimento de um plano de riscos e 
contingências

• Desenvolvimento de ferramentas para acesso 
às atividades do projeto e respetivos resultados

• Monitorização da qualidade do projeto
• RELATÓRIOS

8. COMUNICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO
• Elaboração e implementação da estratégia de 
comunicação

• Desenvolvimento de ferramentas e 
organização de eventos para promover os 
resultados do projeto

• Ligação com os grupos-alvo, stakeholders e 
multiplicadores

• RELATÓRIOS
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O presente documento é o resultado das 
atividades do projeto, nomeadamente da 
investigação documental e de campo 
realizada nos módulos 2 a 5 (sendo a 
"Gestão e coordenação", a “Monitorização 
e controlo da qualidade” e a “Comunicação, 
valorização e transferência do projeto" 
atividades transversais e ligadas à 
organização e disseminação do projeto).

Este roteiro (juntamente com os 14 
congéneres) é considerado o principal 
resultado do módulo "Correspondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes".

No geral, a metodologia adotada pode ser 
traduzida nas seguintes etapas:
• Identificação de medidas para o 

desenvolvimento da economia verde a 
nível nacional - estas medidas foram 
compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao módulo 2 
- Estado da Arte); 

• Identificação das necessidades do atual 
mercado de trabalho verde em 
empresas selecionadas e seleção de 15 
ocupações verdes, seus perfis e 
necessidades – os resultados foram 
resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE (ligado ao módulo 
3 – Mapear as Necessidades do 
Mercado de Trabalho Verde);

• Identificação e organização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas 
a oferta relevante é compilada no MAPA 
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES (ligado ao módulo 4 
Mapeamento de Competências Verdes)

• Identificação de boas práticas relativas à 
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 
mercado de trabalho - estes exemplos 
bem-sucedidos são descritos no 
RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO (relacionado com o 
módulo 5 – Benchmarking Estratégico);

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
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O presente documento é o resultado das 
atividades do projeto, nomeadamente da 

e de campo 
realizada nos módulos 2 a 5 (sendo a 
"Gestão e coordenação", a “Monitorização 
e controlo da qualidade” e a “Comunicação, 
valorização e transferência do projeto" 
atividades transversais e ligadas à 
organização e disseminação do projeto). 

teiro (juntamente com os 14 
congéneres) é considerado o principal 
resultado do módulo "Correspondência 
entre necessidades do mercado trabalho e 
oferta de competências verdes". 

No geral, a metodologia adotada pode ser 
traduzida nas seguintes etapas: 

icação de medidas para o 
desenvolvimento da economia verde a 

estas medidas foram 
compiladas no RELATÓRIO DO 
ESTADO DA ARTE (ligado ao módulo 2 

Identificação das necessidades do atual 
mercado de trabalho verde em 

selecionadas e seleção de 15 
ocupações verdes, seus perfis e 

os resultados foram 
resumidos no MAPA DAS 
NECESSIDADES DO MERCADO DE 
TRABALHO VERDE (ligado ao módulo 

Mapear as Necessidades do 
Mercado de Trabalho Verde); 

anização da oferta de 
educação e formação relacionada com 
as necessidades identificadas nas 
PME/ocupações verdes selecionadas – 
a oferta relevante é compilada no MAPA 
DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS 
VERDES (ligado ao módulo 4 - 
Mapeamento de Competências Verdes); 
Identificação de boas práticas relativas à 
aproximação entre as competências 
existentes e as necessidades do 

estes exemplos 
sucedidos são descritos no 

RELATÓRIO DE BENCHMARKING 
ESTRATÉGICO (relacionado com o 

ing Estratégico); 

• Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 
identificadas - estes documentos 
estratégicos, ROTEIROS DAS 
OCUPAÇÕES VERDES, são a principal 
saída do projeto (vinculado ao módulo 6 
– Correspondência entre necessidades 
do mercado trabalho e oferta de 
competências verdes). 

Estes roteiros versam sobre as seguintes 
ocupações: 

Figura 2 – Ocupações selecionadas no âmbito do 
GREENS MATCH.

Para se prosseguir para a identificação das 
necessidades do Mercado de trabalho, 
cada parceiro selecionou 3 empresas/ 3 
ocupações dentro dos sectores

Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 
programa de entrevistas seguindo 3 
passos. 

Durante a entrevista, as empresas 
analisaram um conjunto de ocupações 
previamente identificadas pelos parceiros e 

• Assistente administrativo numa instalação de 
tratamento de resíduos

• Engenheiro ambiental
• Gestor de tratamento de resíduos
• Responsável pela seleção e plano de 

classificação em geral
• Responsável pela recolha de resíduos 

urbanos
• Técnico em gestão de resíduos industriais
• Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

• Condutor de pesados
• Responsável pelo tráfego

Transportes e Logística

• Engenheiro da qualidade

Fabricação de Veículos

• Empreededor pecuário
• Operador do centro de controlo da estação 

de tratamento de águas residuais
• Técnico de controlo da qualidade
• Técnico em ambiente, saúde e higiene no 

local de trabalho
• Gestor do sistema de gestão integrado para 

o ambiente e segurança alimentar

Indústria Agroalimentar
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Criação de 15 mapas para atender às 
necessidades nas ocupações 

estes documentos 
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OCUPAÇÕES VERDES, são a principal 
saída do projeto (vinculado ao módulo 6 
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Ocupações selecionadas no âmbito do 
GREENS MATCH. 

 

Para se prosseguir para a identificação das 
Mercado de trabalho, 

cada parceiro selecionou 3 empresas/ 3 
ocupações dentro dos sectores-chave. 

Depois da identificação das empresas e 
ocupações, cada parceiro executou um 
programa de entrevistas seguindo 3 

Durante a entrevista, as empresas 
aram um conjunto de ocupações 

previamente identificadas pelos parceiros e 

Assistente administrativo numa instalação de 

Gestor de tratamento de resíduos
Responsável pela seleção e plano de 

Responsável pela recolha de resíduos 

Técnico em gestão de resíduos industriais
Técnico de laboratório ambiental

Reciclagem e Gestão de Resíduos

Operador do centro de controlo da estação 
de tratamento de águas residuais
Técnico de controlo da qualidade
Técnico em ambiente, saúde e higiene no 

Gestor do sistema de gestão integrado para 
segurança alimentar
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foi-lhes pedido que identificassem perfis de 
ocupações adicionais e as respetivas 

PPPPrimeiro passorimeiro passorimeiro passorimeiro passo 

Segundo passoSegundo passoSegundo passoSegundo passo 

Terceiro passoTerceiro passoTerceiro passoTerceiro passo 

Existem 
ocupações verdes 
na sua empresa?

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 
funções

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  

Alguma destas funções existem 
na sua empresa?

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

ROTEIRO DA OCUPAÇÃO VERDE
Condutor de Pesados
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lhes pedido que identificassem perfis de 
ocupações adicionais e as respetivas 

necessidades 

Figura 3 – Módulos do GREENS MATCH. 

ocupações verdes 

Verificar se a ocupação é 
realmente definida como verde 

e identificar as respetivas 

Que perfis profissionais 
encaixam nessa 

ocupação?

Que métodos (ex. formações, 
experiências, etc.) são usados 
para complementar estes perfis 

profissionais? 

Existem ocupações na sua 
empresa que, não sendo 

verdes, exigem 
competências verdes? 

Em que ocupações existem  
perfis de competências 

verdes?

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

Quais os recursos úteis para 
colmatar as necessidades 

identificadas?

A curto prazo A médio prazo

Que necessidades não cobertas 
pretende a empresa ver 

colmatadas e qual o seu perfil de 
competências em termos de 

formação, capacidades, 
expereriência, etc.?  

Existem na sua empres outras 
funções relacionadas com a 

economia verde? 

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

• Em que cargos? 
• Qual é o seu perfil profissional 

(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 

DA OCUPAÇÃO VERDE 
Condutor de Pesados 

 
 

Correspondendo a Oferta de Competências Sustentáveis às Necessidades do Mercado 11 

    

    

Quais são os perfis onde há 
mais necessidade de 

competências verdes?

A médio prazo

Gostaria de ter à disposição da 
empresa outras funções verdes 

ou relacionadas?  

Em que cargos? 
Qual é o seu perfil profissional 
(grau de escolaridade, 
experiência, competências)? 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

  

A empresa e a ocupação-alvo 

 
3. 
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3. A EMPRESA E A OCUPAÇÃO-ALVO 

3.1. BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa envolvida no projeto e que 
identificou a ocupação verde "Condutor de 
Pesados" é alemã. Como uma 
transportadora clássica de mercadorias 
com veículos próprios, a empresa fornece 
serviços de carregamento parcial e total,a 
nível regional, nacional e internacional. 
Seja para serviços de correio expresso, 
seja para serviços de transporte de carga 

pesada e de armazenamento, a empresa 
dispõe dos equipamentose dos 
colaboradores necessários. A empresa 
emprega quase sessenta pessoas e usam 
cerca de quarenta veículos próprios. Como 
também cooperara com vários parceiros, a 
empresa está em condições de oferecer 
serviços completos aos seus clientes.  

3.2. BREVE DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO VERDE 

A ocupação identificada nesta empresa é 
de "Condutor de Pesados ". Esta é a 
pessoa que transporta mercadorias de 
forma segura, responsável e económica, 
respeitando os regulamentos, instruções e 
programas de serviço. Supervisiona ou 
realiza o carregamento / descarregamento 
e gestão da carga. Este funcionário 
também prepara e implementa o plano de 
manutenção preventiva do veículo e do 
equipamento auxiliar, reparando, se 
necessário, eventuais falhas ou simples 
disfunções. Em caso de acidentes ou 
incidentes, a pessoa que desempenha esta 
função sabe agir de acordo com 
procedimentos definidos. A descrição do 
trabalho inclui as seguintes atividades: 

• Estabelecer os itinerários mais 
favoráveis ao serviço solicitado; 

• Realizar tarefas de proteção e gestão 
das mercadorias e, se necessário, 
realizar os procedimentos de carga e 
descarga de mercadorias; 

• Documentaraentrega/receção das 
mercadorias; 

• Participar ativamente no 
cumprimentodas regulamentações 
nacionais e internacionais relacionadas 
com o transporte ea condução; 

• Utilizar dispositivos técnicos como o 
sistema de cobrança de portagens, 
dispositivos de navegação, etc.; 

• Comportar-se adequadamente, 
mantendo boas relações com o cliente. 

3.3. NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

A empresa indicou que as necessidades de 
formação doscondutores de pesados se 
prendiam essencialmente com a 
atualização contínua sobre as alterações 
na legislação relativa aos resíduos, 
transporte rodoviário de mercadorias e 
transporte nacional de mercadorias 
perigosas. 

A lei alemã exige uma instrução especial 
relativa à Diretiva relativa às licenças de 
transporte (TgV) e à Portaria relativa às 
empresas especializadas em gestão de 
resíduos (EfbV). 
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4. PLANO DE AÇÃO 

  

Plano de Ação 4. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

4.1. AÇÕES DE FORMAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO 1 (ALEMANHA): 

Aprendizagem: Motorista  

Aprendizagem de 3 anos, desenvolvida em 
contexto de trabalho. Depois de passar no 
exame final o aluno está habilitado para 
trabalhar na ocupação de formação 
reconhecida pelo estado (Motorista) sendo 
capaz de: 

• Realizar com segurança viagens de 
transporte de mercadorias ou viagens 
de transporte de pessoas em transporte 
turístico ou de passageiros; 

• Aplicar disposições legais e sociais 
nacionais e internacionais em matéria 
de tráfego rodoviário e de transporte; 

• Verificar, manter e cuidar dos veículos; 
• Preparar veículos para o transporte de 

mercadorias ou o transporte de 
pessoas, aceitar a remessa ou 
bagagem, fixar a carga e verificar a 
documentação de acompanhamento; 

• Iniciar medidas para a eliminação de 
falhas de veículos; 

• Comportar-se de forma adequada à 
situação em acidentes e incidentes; 

• Iniciar a segurança, saúde e segurança 
no trabalho e medidas de proteção 
ambiental; 

• Iniciar medidas de garantia de 
qualidade; 

• Documentar serviços prestados e 
executar procedimentos de faturação; 

• Planear e coordenar o trabalho; 
• Realizar trabalhos autónomos com base 

em documentação técnica e ordens de 
serviço; 

• Recolher e avaliarinformação, 
coordenandoprazos e organizando 
viagens tendo em conta os aspetos 
económicos. 

Prestador da formação: 

• Diferentes empresas de transporte que 
oferecem estágios de aprendizagem 
junto com as escolas de EFP. 

SWOT 

Forças 

• Combinação de formação teórica e 
prática 

• Currículo e diploma reconhecidos 
pelo Estado 

Fraquezas 

• Duração de 3 anos 
• Nível de acesso à qualificação de 

EFP 

Oportunidades 

• E-learning, simulações de 
condutores em relação à eficiência 
energética 

Ameaças 

• Diminuição da atractividade da 
ocupação (devido às condições de 
trabalho e salário) 
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CURSO DE FORMAÇÃO 2 (ALEMANHA): 

Formação de motoristas que 
transportam mercadorias perigosas -  
cursos básicos e avançados  

Este programa de formação adicional é 
exigido por lei para qualquer pessoa que 
pretenda transportar mercadorias 
perigosas. Os prestadores da formação 
geralmente oferecem um curso básico e 
avançado. Para o curso básico, o único 
requisito para a participação é uma carteira 
de motorista válida que deve corresponder 
aos veículos destinados ao transporte de 
mercadorias perigosas. Para o curso 
avançado, a participação no curso é 
obrigatória. Qualquer pessoa que deseje 
transportar mercadorias em tanques deve 
fazer parte do curso avançado. O curso 
básico tem 3 dias de duração e inclui: 
• Disposições gerais; 
• Características do perigo; 
• Documentação; 
• Veículos e tipos de transporte; 
• Embalagens / equipamentos; 
• Marcação, rotulagem e placas cor de 

laranja; 
• Exercício para controlo de partida e 

fixação de carga no veículo acima de 
3,5t; 

• Deveres e responsabilidades, sanções; 
• Medidas após acidentes e incidentes 

com a prática de incêndio; 

O curso avançado (para transporte de 
tanques) tem 2 dias de duração e inclui: 

• Disposições gerais; 
• Documentação; 
• Tipos de veículos e transporte para 

transporte de tanques; 
• Embalagens / Equipamento; 
• Marcação, rotulagem e placas cor de 

laranja; 
• Desempenho do transporte; 
• Medidas especiais após acidentes e 

incidentes de transporte de tanques. 

Prestador da formação:  

• DEKRA Academy Berlin 
(https://www.dekra-akademie.de/) 

SWOT 

Forças 

• Componentes práticos em todos os 
módulos 

• Avaliação Final 

Fraquezas 

• Formação durante o dia 
• Foco na lei alemão 

Oportunidades 

• E-learning, simulações de 
condutores para o transporte de 
mercadorias perigosas 

Ameaças 

• Demasiada regulamentação 
• Mudanças nas respetivas leis 
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CURSO DE FORMAÇÃO3 (ESPANHA): 

Transporte de Resíduos e Mercadorias 
Perigosas  

Este curso privado de 2 semanas centra-se 
nos riscos pelo transporte de materiais 
perigosos e proporciona formação para 
minimizar a probabilidade de incidentes e 
medidas a adotar em matéria de 
autoproteção, proteção de terceiros e 
proteção do ambiente em caso de 
incidente. 

Os principais tópicos do curso são: 

• Prevenção de riscos ocupacionais; 
• Regulamento Atex; 
• Camiões; 
• Prevenção de riscos básicos; 
• Remédio preventivo; 
• Ação em caso de emergência (incêndio, 

explosão e derramamento); 
• Plano de evacuação de emergência; 
• Bens perigosos; 
• Carregamento de mercadorias 

perigosas; 
• Gestão de carga de mercadorias 

perigosas; 
• Emissão de Vendas e Documentação 

de Materiais Perigosos; 
• Conselheiro de segurança (recolha); 
• Conselheiro de Segurança (renovável); 
• Carregamento de produtos petrolíferos; 
• Novo ADR (Acordo Europeu relativo ao 

Transporte Internacional de Mercadorias 
Perigosas por Estrada); 

• Gestão de gases; 
• Meio Ambiente; 
• Consciência ambiental; 
• Gestão de expedições em resíduos e 

materiais perigosos; 
• Gestão e armazenamento de produtos 

químicos; 
• Condução eficiente; 
• Segurança na Estrada. 

Prestafor do curso:  

• KEMLER (Zaragoza) 
(http://www.kemler.es/formacion/) 

SWOT 

Forças 

• A formação inclui legislação 
internacional sobre resíduos e 
módulos destinados ao transporte de 
mercadorias perigosas 

• Pode ser lecionado em inglês 

Fraquezas 

• Este é um curso presencial, que não 
está disponível online 

Oportunidades 

• Pode ser adaptado para um grupo 
de pessoas ou para uma empresa 

Ameaças 

• O curso não cobre a legislação 
nacional 
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CURSO DE FORMAÇÃO4 (GRÉCIA):  

Instrutor de condução de carros e motos  

O candidato a Instrutor de Condução é uma 
profissão dinâmica com um futuro seguro. 
Mais especificamente, o curso educa os 
candidatos de condução para obter uma 
excelente formação teórica e prática, tendo 
em conta a segurança rodoviária. Há um 
pedido constante de profissionais com as 
capacidades certas, para treinar o 
crescente número de jovens condutores. É 
uma profissão altamente eficiente e 
rentável que combina tempo de estudo 
mínimo com ganhos muito altos e rápidos. 

Como Instrutor Candidato a Escolas:  

• Aprender e ensinar a legislação atual do 
tráfego de estrada e ser capaz de 
ensinar sistematicamente os futuros 
condutores; 

• Ensinar os princípios básicos de 
funcionamento de todos os sistemas e 
subsistemas de veículos; 

• Organizar a operação e administração 
necessárianuma escola de condução; 

• Descrever e demonstrar a cirurgia para 
a administração de primeiros socorros 
em acidentes de trânsito; 

• Ensinar a conduzir todos os tipos de 
veículos. 

Prestador do curso: 

• http://www.iek-
akmi.edu.gr/tomeis/texnika-
epaggelmata/ekpaideytis-odigon 

SWOT 

Forças 

• Utiliza Simulador de Condução 
• Numerosos seminários e exercícios 

de treino 

Fraquezas 

• Curso caro 

Oportunidades 

• Criar um negócio e desenvolvê-lo 

Ameaças 

• Não há muitos procedimentos de 
certificação durante o ano 
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CURSO DE FORMAÇÃO5 (PORTUGAL): 

Gestão de Resíduos Perigosos  

O objetivo do curso é utilizar os 
conhecimentos necessários sobre as 
principais regras em matéria de gestão de 
resíduos perigosos, tais como 
classificação, armazenagem, filtragem, 
transporte, valorização e eliminação. 

A formação destina-se aos trabalhadores 
de nível intermédio e de alto nível, tanto em 
empresas privadas como em câmaras 
municipais. O curso dura 7 horas durante o 
dia. O programa está estruturado da 
seguinte forma: 

• Quadro jurídico; 
• Classificação e identificação de resíduos 

perigosos; 
• Gestão de resíduos perigosos: filtragem 

e embalagem; 
• Transporte e destino final; 
• Criação de um plano interno de gestão 

de resíduos. 

SWOT 

Forças 

• Curso de curta duração 
• Métodos misturados (teóricos e 

práticos) 
• Preço (112 € ou 133 €) 

Fraquezas 

• Sem acesso para técnicos ou 
pessoas interessadas no assunto 

• Número mínimo de participantes 
para o curso iniciar 

• Lecionado durante o dia 

Oportunidades 

• Parceria com outras escolas / 
empresas 

• Integração da perspetiva 
internacional 

Ameaças 

• Mudança no Mercado da procura 
• Pouca oferta de formadores de alta 

qualidade 
• Lei de acreditação mais restrita 
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4.2. LIÇÕES APRENDIDAS DAS BOAS PRÁTICAS 

No projeto GREENS MATCH, mais de 20 
exemplos de boas práticas foram 
identificados nos países parceiros. Estas 
práticas, que visam reduzir a diferença 
entre a ofertae a necessidade de 
competênciasverdes, têm várias formas de 
organização e foco de comunicação, 
conforme descrito na figura a seguir. 
 

Figura4 – Âmbito das boas práticas. 

 
 
Adicionalmente, foram identificados 
esquemas diferentes de formaçãoque vão 
além das ofertas formais (mais detalhes 
podem ser encontrados no MAPA DE 
OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES), 
como a formação presencial, combinada ou 
em e-learning, orientação e 
aconselhamento/, uso de simuladores, etc. 

Particularmente no que diz respeito à 
ocupação "Condutor de Pesados ", um 
conjunto de boas práticas foram 
consideradas com especial relevância. 
Estas incluem exemplos do sector dos 
transportes e logística, mas também 
práticas de interesse geral a partir das 
quais as lições podem ser aprendidas e 
transferidas para o presente caso. 
 
FORMAÇÃO BASEADA EM 
SIMULADORES PARA CONDUTORES 
DE AUTOCARROS EUROPEUS 
(SIMTEB)- Transferência e implementação 
de um conceito de formação inovador para 
condutores e formadores em organizações 
de formação inicial e contínua de 
transportes públicos urbanos na Europa. 
 
BBNE – 
berufsbildungfürnachhaltigeentwicklung
/ FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL é 
um projeto piloto oo Instituto Federal de 
Formação Profissional (IFFP), destinado a 
estudantes e trabalhadores de todos os 
níveis, com o intuito de identificar e 
desenvolver diretrizes que permitam alinhar 
os perfis profissionais com as 
necessidades económicas, sociais e 
ecológicas. 
 
A COURSERA, uma plataforma de 
educação que colabora com universidades 
e organizações reconhecidas em todo o 
mundo para oferecer cursos gratuitos 
onlineque permitem caminhos de 
aprendizagem flexíveis, (na sua maioria) 
sem custos para os participantes. 
 

Em seguida podem ser encontrados mais 
detalhes sobre estas boas práticas.

Cursos de formação personalizados

Projectos financiados, que visam suprimir os 
desajustes entre as competências verdes, 
fornecendo um curso de formação específico

Representação e consulta em feiras (de emprego), 
reuniões, eventos

Plataformas de informação e comunicação on-line 
para questões verdes (base de dados)

Prestadores de formação especial - online e offline

Reeducação, actualização de competências, novas 
legislações

Mentoria, trabalho colaborativo, trabalho voluntário, 
aprendizagem informal

Apoio a jovens empreendedores / auto-emprego

Rede, comunidade / fórum
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FORMAÇÃO BASEADA EM SIMULADORES PARA CONDUTORES DE AUTOCARROS 
EUROPEUS (SIMTEB) 

O objetivo do projeto SIMTEB foi a transferência transnacional e a implementação 
operacional de um conceito inovador de formação para condutores e formadores em 
organizações de formação inicial e contínua no sector dos transportes públicos urbanos 
europeus (https://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8560&page=1). O 
SIMTEB promoveu o uso sustentável de simuladores no ramo de condução de autocarros, 
com base num conceito para a formação de motoristas de autocarros e no desenvolvimento 
de competências de formador de forma significativa. O trabalho desenvolvido pelo consórcio 
do projeto contribuiu para a promoção de uma condução segura e respeitadora do ambiente 
(alinhada com as intenções da "Diretiva UE 2003-59 / EG"), podendo também ser aplicado à 
formação de gestores de frotas de veículos. 

 

BBNE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL 

A transição energética, os novos conceitos de mobilidade e urbanização, bem como a 
indústria 4.0, colocam novas e elevadas exigências à atividade profissional. As empresas 
necessitam de funcionários qualificados e estes precisam cada vez mais de deter 
conhecimentos e competências que permitam reduzir o uso de combustíveis fósseis e 
desenvolver uma economia sustentável e circular. Esta alteração estrutural significa que as 
qualificações profissionais devem ser adaptadas para dar maior enfoque às competências 
ligadas à sustentabilidade,tendo devidamente em conta as tendências futuras, tais como a 
digitalização ea automação. Neste cenário, tanto são necessárias as competências técnicas 
como as gerais (tais como a capacidade de tomar decisões) Entre 2010 e 2013, 6 modelos 
de testes / projetos relacionados com a formação profissional foram financiados na 
Alemanha (https://www2.bibb.de/bibbtools/de/ssl/4936.php) com o objetivo de promover o 
desenvolvimento de competências para um trabalho sustentável que garanta boas condições 
de vida naturais para todas as gerações. O promotor desta iniciativa foi o Instituto Federal de 
Formação Profissional (IFFP) eo Ministério Federal da Educação e Investigação (BMBF). 

 

COURSERA  

Coursera (https://www.coursera.org/) é uma plataforma de educação que colabora com as 
principais universidades e organizações do mundo inteiro (como a Universidade de Yale, a 
Universidade Johns Hopkins, a Universidade de Edimburgo, a Universidade de Pequim), 
para oferecer cursos em dezenas de tópicos. Esta plataforma privada oferece aulas online a 
partir de mais de 140 universidades e organizações educacionais. Os cursos são repetidos 
numa base regular e são gratuitos (no caso de não envolverem emissão de certificado). 
Através desta plataforma, os participantes podem aprender ao seu próprio ritmo, usando 
diferentes métodos de aprendizagem, tais como palestras de vídeo curtas, questionários 
interativos, avaliações por pares, etc. 
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5. REFERÊNCIAS 

 

  

Referências 5. 
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5. REFERÊNCIAS 

• Relatório de Estado da Arte 
• Mapa das Necessidades do Mercado de Trabalho Verde 
• Mapa da Oferta de Competências Verdes  
• Relatório de Benchmarking Estratégico 

http://greensmatch.eu/ 
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