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NTRODUÇÃO

Com base na definição do Programa
das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA), a Economia
Verde não se relaciona apenas com
aspetos ambientais e económicos, mas
também questões sociais. Por exemplo,
reduzindo-se os riscos ambientais
promove-se a melhoria no bem-estar
humano e a igualdade social.
No seu relatório sobre a Economia
Verde, o PNUMA estima que se 2% do
PIB
mundial
for
investido
na
transformação verde da economia até
2050, conseguir-se-á gerar tanto
emprego como na chamada “Economia
Castanha”, superando-a a médio e
longo prazo em termos de benefícios
sociais e ambientais.
A transição para uma economia verde
na Europa implica uma aposta na
formação, focada em competências que
os perfis profissionais realmente
necessitam. Esta nova abordagem
económica deverá traduzir-se no reforço
dos conhecimentos e capacidades das
atuais forças de trabalho, mas também
no
aumento
do
número
de
trabalhadores
qualificados.
Estes
resultados poderão ser alcançados com
o recurso à formação, partilha de boas
práticas e análise e identificação de
soluções para requisitos técnicos
implícitos a um desenvolvimento
sustentável a médio prazo (Europa
2020.
Neste contexto, as atividades e
resultados do projeto GREENS MATCH
- Correspondendo a Oferta de
Competências
Sustentáveis
às
Necessidades
do Mercado
de
Trabalho Sustentável – visam a
redução da distância entre as
necessidades das PME europeias que
têm perfis sustentáveis e a formação do
seu capital humano. Este objetivo
assume
maior
relevância
se
considerarmos que estas empresas

GREENS MATCH

correspondem a 99% do tecido
industrial europeu, sendo que 37% têm
pelo menos um colaborador a tempo
inteiro ou a tempo parcial.
GREENS MATCH é um projeto
dedicado ao crescimento da Economia
Verde através do desenvolvimento de
estratégias de formação alinhadas com
as necessidades das PME, para as
quais foram desenvolvidos roteiros
customizados de formação em perfis
sustentáveis selecionados. O objetivo
último é limitar a disparidade entre oferta
e procura no que se refere a
competências sustentáveis.
Destinado às PME dos setores da
reciclagem e gestão de resíduos,
transportes e logística, fabricação de
veículos e industria agroalimentar, sem
esquecer a educação e a formação (em
particular a profissional) bem como as
associações empresariais, os serviços
públicos de emprego e os decisores
políticos.
A inovação do Projeto GREENS
MATCH prende-se com a identificação
das ocupações sustentáveis e seus
respetivos perfis de competência nos
setores produtivos acima mencionados
e análise dos diferentes recursos de
formação disponíveis.
Esses recursos oriundos principalmente
da área educativa e formativa, foram
complementados com várias boas
práticas identificadas para os diferentes
sectores-alvo do projeto, mas não
exclusivamente. O conjunto destas
atividades permitiu desenhar 15
roteiros, um por ocupação identificada,
articulando
as
necessidades
de
capacitação com a disponibilidade de
recursos e fornecendo soluções
concretas
para
os
problemas
sinalizados. Desta forma, cada uma das
empresas participantes recebeu um
resultado tangível, adaptado às suas
realidades e potenciador do reforço e
crescimento da ocupação identificada.
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Coordenado pela Câmara de Comércio
e Indústria de Saragoça, o projeto
assentou no compromisso e na
experiência de várias instituições e
organizações
competentes
nos
domínios do emprego, da educação e
da Economia Verde: Fundação Privada
Empresa Universidade de Saragoça
(FEUZ, Espanha), Inovamais - Serviços
de
Consultoria
em
Inovação
Tecnológica SA (Matosinhos, Portugal),
EEO Group SA (Atenas, Grécia), IHKProjektgesellschaft mbH (Frankfurt
Oder, Alemanha).
Neste contexto, gostaria de apresentar
a nossa gratidão e reconhecimento pelo
excelente trabalho da parceria.

GREENS MATCH

Por fim, convido o leitor a conhecer o
trabalho realizado no projeto GREENS
MATCH, com o desejo de que este
efetivamente contribua para aproximar,
por um lado, as necessidades de
formação e desenvolvimento dos perfis
sustentáveis das nossas empresas e,
por outro lado, a oferta disponível,
impulsionando a Economia Verde e os
seus empregos para o nível social e
económico que a Europa hoje exige e
que deseja para o futuro.

Manuel Teruel Izquierdo
Presidente da Câmara de Comércio e
Indústria de Saragoça
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ETODOLOGIA

Para atingir o seu objetivo, a metodologia do projeto foi estruturada em oito
módulos, incluindo alguns mais transversais, ligados às medidas de gestão
e acompanhamento, e outros diretamente ligados ao desenvolvimento dos
produtos intelectuais do projeto. Estes últimos envolveram diretamente 15 empresas
com sede nos países parceiros (Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal), operando num
dos 4 sectores selecionados.

GESTÃO E COORDENAÇÃO
(TRANSVERSAL)

ESTADO DA ARTE

MAPEAR AS NECESSIDADES DO
MERCADO DE TRABALHO VERDE

MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS
VERDES

BENCHMARKING ESTRATÉGICO

CORRESPONDÊNCIA ENTRE
NECESSIDADES DO MERCADO
TRABALHO E OFERTA DE
COMPETÊNCIAS VERDES

MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA
QUALIDADE (TRANSVERSAL)

COMUNICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO
(TRANSVERSAL)

GREENS MATCH
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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

BENCHMARKING ESTRATÉGICO
•
•
•

RELATÓRIOS

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

•

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

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

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
CORRESPONDÊNCIA ENTRE
NECESSIDADES DO MERCADO
TRABALHO E OFERTA DE
COMPETÊNCIAS VERDES

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

MAPA DAS NECESSIDADES NO
MERCADO DE TRABALHO VERDE

RELATÓRIOS

MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS
VERDES

COMUNICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO

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

GREENS MATCH

•
•

•

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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RODUTOS INTELECTUAIS

Em
termos
gerais,
a
metodologia
implementada
durante o projeto pode ser
traduzida nos passos seguintes:
 Identificação de medidas para o
desenvolvimento da economia verde
a nível nacional - estas medidas
foram compiladas no RELATÓRIO
DO 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;
 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;
 Identificação de boas práticas
relativas à aproximação entre as
competências existentes e as
necessidades do mercado de
trabalho - estes exemplos bemsucedidos
são
descritos
no
RELATÓRIO DE BENCHMARKING
ESTRATÉGICO;
 Criação de 15 mapas para atender às
necessidades
nas
ocupações
identificadas - estes documentos
estratégicos,
ROTEIROS
DAS
OCUPAÇÕES VERDES, são o
principal produto do projeto

GREENS MATCH
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GREENS MATCHDescubra mais em: http://greensmatch.eu/
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RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE
O RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE fornece o enquadramento às atividades do projeto e explora o conceito de
Economia Verde, proporcionando uma visão geral do seu papel e dimensão. As estratégias sustentáveis nacionais
são apresentadas em conjunto com os principais atores da economia verde. As empresas sustentáveis, a estrutura
dos empregos verdes e a oferta de formação também estão referidos neste documento. São ainda identificadas
fontes bibliográficas para futura consulta. No presente relatório é também providenciada uma descrição
pormenorizada por país parceiro (Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal).

GREENS MATCH
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MAPA DAS NECESSIDADES NO MERCADO DE TRABALHO VERDE
O MAPA DAS NECESSIDADES NO MERCADO DE TRABALHO VERDE descreve as necessidades de 15
ocupações identificadas em empresas com sede nos países parceiros e atuam num dos 4 sectores focados pelo
projeto. As principais conclusões do mapeamento de necessidades apontam para o seguinte: 1) as empresas
envolvidas não apresentam dificuldades no recrutamento de colaboradores especializados; 2) o desajuste de
competências não parece estar relacionado com o excesso de qualificação ou obsolescência das competências
profissionais, mas com a necessidade de os colaboradores desempenharem em simultâneo tarefas ligadas a
diferentes ocupações; 3) em vários casos, os desajustes identificados surgem associados a conhecimentos
aprofundados sobre legislação e certificação; 4) em geral, a participação em oportunidades relevantes de
aprendizagem ao longo da vida é considerada a melhor forma de fazer face ao desajustamento de competências
existente.
GREENS MATCH
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MAPA DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES
O MAPA DA OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES compila a oferta de formação nos países parceiros em
matéria de competências verdes (e de acordo com as necessidades identificadas pelas empresas). Este documento
reúne diferentes ofertas de formação por sector e por país, dos níveis 1 a 7 do Quadro Europeu de Qualificações
(QEQ). As principais conclusões do mapeamento da oferta mostram que esta é diversificada e cobre, em todos os
países, os diferentes níveis do QEQ. Assim, existem várias oportunidades de formação (disponibilizadas por
entidades públicas e privadas) para responder às necessidades das empresas que atuam nos sectores
selecionados.

GREENS MATCH
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RELATÓRIO DE BENCHMARKING ESTRATÉGICO
O RELATÓRIO DE BENCHMARKING ESTRATÉGICO descreve exemplos de boas práticas já existentes, nas quais
as lacunas entre procura e oferta de competências verdes foram reduzidas com sucesso. No total, são apresentados
23 exemplos, incluindo as melhores práticas relacionadas com os sectores, mas também exemplos de interesse geral
(não sectoriais). No conjunto destas práticas parecem existir mais iniciativas públicas do que privadas, o que pode
estar relacionado com a ênfase estratégica e política colocada nas questões "verdes" e com o respetivo apoio
financeiro. Além disso, o foco de muitas das práticas sinalizadas é regional. Observa-se também que no que se refere
a esquemas de formação, a prioridade são as necessidades concretas das empresas concretas e, apenas em
segunda instância, o desenvolvimento. Em termos gerais a melhoria das competências dos formandos e
colaboradores parece desempenhar um papel predominante. Neste contexto, as alterações recorrentes na legislação
ou em requisitos/normativos surgem como uma das principais razões à necessidade de atualização de competências.
GREENS MATCH
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COMPETÊNCIAS VERDES

R

As 15 ocupações verdes
selecionadas e para as quais
foram desenvolvidos roteiros
de competências são listadas abaixo.
Na seção seguinte, apresenta-se um
resumo de cada roteiro.

RECICLAGEM E
GESTÃO DE
RESÍDUOS:
•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

TRANSPORTES E
LOGÍSTICA:
•Condutor de pesados
•Responsável pelo tráfego

GREENS MATCH

Nessa apresentação sumária, é
fornecida uma breve descrição da
empresa, da ocupação verde e das
necessidades relacionadas. São ainda
mencionadas as ações de formação
sugeridas
para
atender
às
necessidades.

FABRICAÇÃO DE
VEÍCULOS:

•Engenheiro da qualidade

INDÚSTRIA
AGROALIMENTAR:

•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

14
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RECICLAGEM E GESTÃO DE RESÍDUOS
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO NUMA
INSTALAÇÃO DE
TRATAMENTO DE
RESÍDUOS

EMPRESA:
A empresa é especializada na reciclagem e recuperação
de resíduos ferrosos e não-ferrosos de veículos em fim de
vida.

OCUPAÇÃO:
O Assistente Administrativo numa Instalação de
Tratamento de Resíduos é a pessoa responsável pela
faturação/pagamentos, tarefas administrativas, apoio a
atividades logísticas, assistência a fornecedores e
clientes, dentre outras atividades.

NECESSIDADES:
Especializar o perfil para um conhecimento aprofundado
da legislação e regulamentação para melhorar a
prevenção de riscos, segurança e saúde profissional.

AÇÕES DE FORMAÇÃO:
 Técnico em reciclagem e gestão de resíduos especializado em reciclagem e tratamento de resíduos
(aprendizagem dupla) (Alemanha)
 Gestão de resíduos urbanos e industriais (Segurança e
saúde e identificação de resíduos industriais) (Espanha)
 Gestão de resíduos (Mestrado) (Grécia)
 Segurança, higiene e saúde no trabalho (Portugal)

EMPRESA:
A empresa é uma empresa líder na construção de
instalações, produzindo todos os tipos de tijolos e telhas
pelo mundo inteiro.

ENGENHEIRO
AMBIENTAL

OCUPAÇÃO:
O Engenheiro Ambiental é a pessoa responsável por
projetar, testar e analisar o impacto dos materiais no meio
ambiente (água, ar, habitat, flora, fauna) e na sociedade
(impactos no trânsito, sociais), entre outras atividades.

NECESSIDADES:
:

Aumentar o conhecimento sobre direito ambiental e
desenvolvimento de planos de qualidade e prevenção de
riscos.

AÇÕES DE FORMAÇÃO:
: Engenharia biológica e ambiental (Alemanha)
 Mestrado em gestão ambiental empresarial (Espanha)
 Mestrado em gestão dos recursos hídricos / Gestão
ambiental e sustentabilidade (Grécia)
 Conformidade jurídica - Ambiente (Portugal)
15
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RECICLAGEM E GESTÃO DE RESÍDUOS
RESPONSÁVEL PELA
SELEÇÃO E PLANO DE
CLASSIFICAÇÃO EM GERAL

EMPRESA:
A empresa recicla pneus, separando os diferentes
materiais para produzir têxteis, fio de aço e borracha.

OCUPAÇÃO:
O Responsável pela Seleção e Plano de Classificação
em Geral é a pessoa responsável pelo controlo e
monitorização da localização dos resíduos em áreas de
tratamento ou armazenamento e pela supervisão da
conformidade dos padrões de segurança no trabalho
executado pelos operadores da planta, entre outras.

NECESSIDADES:
:

Reforçar as competências relacionadas com o
reconhecimento e valorização dos resíduos, bem como
com a regulamentação ambiental, a prevenção de riscos,
a saúde ocupacional e o sistema de qualidade.

AÇÕES DE FORMAÇÃO:
: Reciclagem, gestão de resíduos e limpeza pública
(Alemanha)
 Integração da segurança e saúde no trabalho, sistemas
ambientais e de qualidade (Espanha)
 Mestrado em tecnologias e sistemas de gestão do
ambiente natural (Grécia)
 Gestão e recuperação de resíduos industriais (Portugal)

EMPRESA:
A empresa desenvolve e implementa soluções técnicas
para problemas de contaminação de solos.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO
AMBIENTAL

OCUPAÇÃO:
O Técnico de Laboratório Ambiental é o responsável pela
recolha de amostras, avaliação e registo de vetores
ambientais e realização de práticas laboratoriais de elevada
qualidade e eficientes, de acordo com os procedimentos
normalizados.

NECESSIDADES:
Aumentar o conhecimentop sobre direito ambiental e
desenvolvimento de planos de qualidade e prevenção de
riscos.

AÇÕES DE FORMAÇÃO:
 Engenheiro de proteção ambiental certificado pelo estado
(Alemanha)
 Engenharia e Tecnologia Ecológica (Grécia)
 Estatística aplicadas a laboratórios (Portugal)
 Mestrado em Estatística para laboratórios (Espanha)
16
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RECICLAGEM E GESTÃO DE RESÍDUOS
RESPONSÁVEL PELA
RECOLHA DE RESÍDUOS
URBANOS

EMPRESA:
A empresa oferece uma vasta gama de serviços de gestão
de resíduos, tais como serviços de contentores, recolha
de resíduos, gestão de resíduos perigosos e reciclagem.

OCUPAÇÃO:
O Responsável pela Recolha de Resíduos Urbanos é
a pessoa responsável por toda a equipa de recolha de
resíduos urbanos e que controla no local a prestação
adequada de serviços, entre outras atividades.

NECESSIDADES:
:Atualizar o conhecimento relacionado à legislação do
trabalho e competências de software para gerir a equipa
e as rotas, bem como implementar conceitos de despacho
sustentável (ecológicas).

AÇÕES DE FORMAÇÃO:
 Gestor de frota de veículos (Alemanha)
 Curso de gestão sustentável no sector dos transportes
rodoviários) (Espanha)
 Ciência do solo e gestão dos recursos do solo
(Licenciatura) (Grécia)
 Gestão de resíduos urbanos (Portugal)


EMPRESA:
A empresa é especializada no tratamento e reciclagem de
produtos castanhos incluídos na Diretiva de Resíduos de
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos.

TÉCNICO EM GESTÃO DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS

OCUPAÇÃO:
O Técnico em Gestão de Resíduos Industriais é a
pessoa nomeada pelos produtores ou detentores de
resíduos para realizar as tarefas de controlo, monitorização,
informação e distribuição.

NECESSIDADES:
:

Atualizar conhecimentos e competências para verificar o
tipo de lixo, implementar o sistema de recuperação/
tratamento mais adequado e aplicar sistemas de
manutenção adequados.

AÇÕES DE FORMAÇÃO:
 Responsável pela gestão de resíduos ou representante de
resíduos (Alemanha)
 Gestão de resíduos urbanos e industriais (Espanha)
 Mestrado em gestão de sistemas de energia (Grécia)
 Gestão e recuperação de resíduos industriais (Portugal)
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SUMÁRIO DO PROJETO
RECICLAGEM E GESTÃO DE
RESÍDUOS

GESTOR DE TRATAMENTO
DE RESÍDUOS

EMPRESA:
A empresa é uma empresa de gestão e valorização de
resíduos, operando na Europa, mas não só.

OCUPAÇÃO:
O Gestor de Tratamento de Resíduos é a pessoa
responsável por verificar a distribuição do tratamento,
supervisionar as equipas, assegurar que a estação e os
operadores cumprem com os padrões de saúde do
estado, entre outras atividades.

NECESSIDADES:
:

Aumentar os conhecimentos para manter um ambiente de
trabalho seguro e garantir que todo o equipamento esteja
em boas condições, bem como para desenvolver um
plano de prevenção de riscos ocupacionais.

AÇÕES DE FORMAÇÃO:
: Gestor de saúde, segurança e ambiente / Mestrado em
engenharia de gestão de resíduos (Alemanha)
 Mestrado em engenharia química (Espanha)Gestão de
resíduos (Mestrado) (Grécia)
 Segurança, higiene e saúde no trabalho (Portugal)

EMPRESA:
A empresa opera internacionalmente
rodoviário de mercadorias.

no

transporte

RESPONSÁVEL
PELO TRÁFEGO

OCUPAÇÃO:
O Responsável pelo Tráfego é a pessoa responsável pela
supervisão da organização, planeamento e gestão do
transporte a nível nacional, europeu e/ou internacional,
adaptando o serviço à atual legislação de transportes e às
necessidades dos clientes.

NECESSIDADES:
:

Melhorar os conhecimentos sobre questões de segurança,
resíduos (tipos, o que fazer com eles, a sua natureza,
tratamento, transporte) e especificidades do transporte e
distribuição de resíduos.

AÇÕES DE FORMAÇÃO:
• Responsável pela gestão de resíduos (Alemanha)
• Orientador de segurança / Curso de gestão sustentável no
sector dos transportes rodoviários (Espanha)
• Logística (Grécia)
• Gestão de resíduos urbanos (Portugal)

TRANSPORTES E LOGÍSTICA
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TRANSPORTES E LOGÍSTICA

CONDUTOR DE PESADOS

EMPRESA:
A empresa é uma transportadora de carregamento parcial
ou completo a nível nacional e internacional.

OCUPAÇÃO:
O Condutor de Pesados é a pessoa que supervisiona ou
executa o carregamento/descarregamento e que
transporta mercadorias por estrada de forma segura,
responsável e económica, respeitando os regulamentos,
instruções e programas de serviço.

NECESSIDADES:
:

Atualizar as necessidades de formação dos camionistas
tendo em conta a atualização contínua das alterações na
legislação relativa aos resíduos, a especialização no
transporte rodoviário de mercadorias e o transporte
nacional de mercadorias perigosas.

AÇÕES DE FORMAÇÃO:
• Aprendizagem: condutor/formação de motoristas que
transportam mercadorias perigosas (Alemanha)
• Transporte de resíduos e mercadorias perigosas
(Espanha)
• Instrutor de condução de carros e motos (Grécia)
• Gestão de resíduos perigosos (Portugal)

EMPRESA:
A empresa é uma empresa líder na fabricação de
equipamentos de gestão de resíduos.

ENGENHEIRO
DA QUALIDADE

OCUPAÇÃO:
O Engenheiro da Qualidade é a pessoa responsável pela
realização de auditorias e inspeções internas e externas
aos veículos, entre outras atividades.

NECESSIDADES:
:

Aumentar os conhecimentos e as competências para
garantir a qualidade e a melhoria dos processos
(respeitando as normas ambientais), bem como
desenvolver sistemas de gestão ambiental.

AÇÕES DE FORMAÇÃO:
•
•
•
•

Mestrado em engenharia ambiental (Alemanha)
Mestrado em engenharia automóvel (Espanha)
Gestão da qualidade na engenharia (Grécia)
Sistemas de gestão ambiental (ISO 14001) (Portugal)

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS
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INDÚSTRIA AGROALIMENTAR
EMPREEDEDOR
PECUÁRIO

EMPRESA:
A empresa é a maior cooperativa de produção de ovinos
da Europa (união de 800 proprietários de gado), operando
em Espanha e exportando para vários países europeus.

OCUPAÇÃO:
O Empreendedor Pecuário é a pessoa que não só cuida
do gado (alimentação, limpeza e controlo de saúde), mas
também gere a quinta e trabalha diretamente com
fornecedores e clientes, entre outras atividades.

NECESSIDADES:
:

Desenvolver competências que abordem ambos os
aspetos, produção pecuária e gestão de uma PME /
cooperativa, tendo em conta o enquadramento
regulamentar definido e rigorosamente aplicado.

AÇÕES DE FORMAÇÃO:
: Ciências

Agrárias (Licenciatura em
Ciências)
(Alemanha)
 Grau profissional básico em actividades agrícolas /
Escola de pastores (Espanha)
 Criação de animais (Grécia)
 Cuidados veterinários (Portugal)



EMPRESA:

 D

A empresa atua no campo do azeite, particularmente na
transformação e comercialização.

OCUPAÇÃO:
O Diretor do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade,
Ambiente e Segurança Alimentar é responsável pela
implementação e otimização do Sistema.

DIRETOR
DO
SISTEMA
INTEGRADO DE GESTÃO DA
QUALIDADE,
AMBIENTE
E
SEGURANÇA ALIMENTAR

NECESSIDADES:
Atualizar o conhecimento sobre os "Sistemas de Gestão da
Qualidade" e "Sistemas de Gestão Ambiental" (para
assegurar a transição dos processos de certificação).

AÇÕES DE FORMAÇÃO:
 Oficina Prática: ISO 9001: 2015 (Alemanha)
 Especialista Universitário em Normas de Segurança
Alimentar: ISO 22000, IFS e BRC (Espanha)
 Mestrado em Sistemas de Gestão da Qualidade e
Organização da Produção na Indústria Alimentar (Grécia)
 Transição da ISO 14001:2004 para a ISO 14001:2015
(Portugal)
20
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INDÚSTRIA AGROALIMENTAR
TÉCNICO EM AMBIENTE,
SAÚDE E HIGIENE NO
LOCAL DE TRABALHO

EMPRESA:
A empresa produz todos os tipos de condimentos e
distribui itens para a indústria de catering.

OCUPAÇÃO:
O Técnico em Ambiente, Saúde e Higiene no Local de
Trabalho é a pessoa responsável por assegurar o
cumprimento das normas no setor da empresa.

NECESSIDADES:
Atualizar o conhecimento sobre os "Sistemas de gestão
ambiental - Requisitos com orientação para uso (ISO
14001: 2015)" (para garantir a transição dos processos de
certificação).

AÇÕES DE FORMAÇÃO:
:• Formação complementar: Responsável pela gestão
ambiental (Alemanha)
• Mestrado em gestão ambiental sustentável (Espanha)
• Curso de formação: introdução à saúde e segurança
alimentar (Grécia)
• Certificação / Qualificação dos auditores internos para o
ambiente ISO 14001: 2015 (Portugal)

EMPRESA:
A empresa processa e comercializa alimentos congelados.

TÉCNICO DE
QUALIDADE

CONTROLO

OCUPAÇÃO
O Técnico de Controlo de Qualidade é a pessoa
responsável por assegurar a rotulagem e outros processos
de acordo com a lei, a conformidade com a análise de
produtos e a gestão de questões relacionadas ao meio
ambiente, entre outras atividades.

NECESSIDADES:
:

Atualizar o conhecimento sobre os "Sistemas de Gestão da
Qualidade" (para assegurar a transição dos processos de
certificação).

AÇÕES DE FORMAÇÃO:
: Mestrado em Ciências da Alimentação (Alemanha)
 Licenciatura em Tecnologia e Inovação Alimentar
(Espanha)
 Mestrado em Sistemas de Gestão da Qualidade e
Segurança Alimentar (Grécia)
 Técnico de controlo de qualidade alimentar (Portugal)

INDÚSTRIA AGROALIMENTAR
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INDÚSTRIA AGROALIMENTAR
OPERADOR DO CENTRO DE
CONTROLO DA ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE
ÁGUAS RESIDUAIS

EMPRESA:
A empresa é responsável por fornecer água limpa ao
público e recolher as águas residuais para o esgoto.

OCUPAÇÃO:
O Operador do Centro de Controlo da Estação de
Tratamento de Águas Residuais é a pessoa
responsável pela monitorização contínua dos diferentes
parâmetros e elementos refletidos na tela do centro de
controlo, e supervisão do correto funcionamento do
equipamento.

NECESSIDADES:
:

Melhorar conhecimentos e competências relacionados
com os seguintes tópicos: eficiência energética; saúde e
segurança no trabalho; prevenção de incêndio.

AÇÕES DE FORMAÇÃO:
: Assistente de proteção contra incêndios (Alemanha)

 Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão de
Qualidade, Ambiente e Saúde e Segurança no Trabalho
(Espanha
 Mestrado em engenharia agrícola e recursos hídricos
(Grécia)
 Curso de gestão técnica em eficiência energética
(Portugal)
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EUNIÕES

Durante
o
projeto,
os
parceiros
tiveram
oportunidade de reunir em 4
locais diferentes. A quinta e última
reunião foi realizada em conjunto com a

conferência final (mais detalhes podem
ser encontrados na secção seguinte),
no âmbito da qual os resultados do
projeto
foram
apresentados
e
disseminados
a
uma
audiência
alargada.

1.ª reunião, Saragoça (Espanha), 19 de março
de 2015; organizada pela Câmara de Comércio
e Indústria de Saragoça

2.ª reunião, Atenas (Grécia), 29 de setembro
de 2015; organizada pelo EEO Group

3.ª reunião, Frankfurt (Oder) (Alemanha), 26 de
janeiro de 2016; organizada pelo IHK (Câmara
de Comércio e Indústria de Brandemburgo)

4.ª reunião, Matosinhos (Portugal) 12 e 13 de
maio de 2016; organizada pela INOVA+

5.ª reunião, Saragoça (Espanha), 13 de dezembro de 2016; organizada pela Câmara de
Comércio e Indústria de Saragoça
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D

ISSEMINAÇÃO

Ao longo do projeto, os parceiros
implementaram um conjunto de
atividades para informarem os
grupos-alvo, utilizadores finais e partes
interessadas. Diferentes canais foram
utilizados para comunicar e divulgar as
atividades e resultados do projeto, promover
os produtos desenvolvidos e envolver os
stakeholders no processo, aumentando o
impacto do projeto e estendendo-o a
potenciais multiplicadores.
Vários canais online (incluindo listas de email,
site http://greensmatch.eu/ e Facebook
https://www.facebook.com/greensmatch/) e
presenciais (incluindo eventos de pequena e
larga escala) permitiram promover o projeto,
tendo sido desenvolvidos diferentes materiais
de disseminação para este propósito
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MATERIAIS DE DISSEMINAÇÃO

BROCHURA & CARTÃO DE
APRESENTAÇÃO

E-NEWSLETTERS

ARTIGOS

25

SUMÁRIO DO PROJETO

CONFERÊNCIA FINAL | 14 de dezembro de 2016
Câmara de Comércio e Indústria de Saragoça
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C

ONCLUSÕES

O conceito de Economia
Verde está a crescer nos
diferentes países da Europa,
sendo já possível observar progressos
significativos no desempenho ambiental.
No entanto, ainda há um longo caminho
a percorrer para que seja possível
alcançarmos
um
desenvolvimento
sustentável e económico que conduza à
transformação de setores, profissões e
oportunidades de marketing.
Nos países parceiros do projeto existem
já estratégias desenvolvidas com vista
ao estímulo de novos modelos de
crescimento compatíveis com o uso
eficiente dos recursos naturais. Os
governos são os principais atores nestes
domínios, mas cada vez mais é
importante o contributo dado pelas
empresas, associações e prestadores de
formação.

de formação mais gerais. Neste sentido,
parece fundamental a formação de
especialistas que sejam capazes de
ajustar formações gerais a necessidades
específicas.
Os exemplos de melhores práticas
recolhidas mostram ainda que os
processos de aprendizagem informal
desempenham um papel fundamental,
assim como as redes e as iniciativas
promoção
da
transferência
de
conhecimento entre as empresas, os
trabalhadores e os sectores produtivos.
As atividades e resultados deste projeto
constituem um contributo inicial à
aproximação entre a oferta de formação
e
as
necessidades
dos
perfis
sustentáveis das nossas empresas,
pretendendo apoiar o desenvolvimento
de uma Economia mais Verde.

O principal desafio é harmonizar a
legislação,
a
formação
e
as
qualificações entre os países europeus.
Depois de terem sido entrevistadas
quase 30 empresas e terem analisadas
23 ocupações (15 das quais em maior
detalhe), conclui-se que a criação de
oportunidades para uma real e relevante
aprendizagem ao longo da vida é uma
das soluções mais eficientes no combate
a possíveis desajustes nos perfis de
competências.
Em termos de educação/formação, o
resultado
do
mapeamento
dos
prestadores e da oferta nos 4 países
mostra que as instituições públicas e
privadas oferecem diferentes programas
educativos/formativos
para
as
ocupações verdes, cobrindo de uma
forma
geral
as
necessidades
identificadas. No entanto, continua a ser
necessário personalizar formações,
uma vez que cada sector/ empresa/
ocupação apresenta características e
necessidades específicas, difíceis de
responder integralmente com programas
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