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Motivação 

A estratégia de renovação para a Europa (Renovation Wave for
Europe) visa renovar até 35 milhões de edifícios públicos e privados,
durante a próxima década com o objetivo de melhorar a eficiência
energética e reduzir a pegada ecológica. Para além disso, visa gerar
cerca de 160 000 empregos ajardinadas, de acordo com a comissão,
no setor de construção.
A tendência atual do mercado, que já mostra um aumento destes
empregos na construção, vai experimentar um aumento na procura
pelo que os centros de formação profissional precisam de antecipar,
criando materiais de formação atualizados, como no caso dass
coberturas ajardinadas. As coberturas ajardinadas melhoram o
desempenho energético dos edifícios e reduzem o efeito de ilha de
calor urbana, proporcionando também mais espaços verdes nas
áreas onde estão instaladas.

Objetivos

O objetivo geral do projeto é a criação de um curso de formação
abrangente, baseado em módulos, para capacitar operários da
construção civil na instalação, manutenção e desconstrução de
Soluções Baseadas na Natureza (NBS- nature-based solutions) tendo
em vista a sustentabilidade urbana e dos edificios.

Os telhados ajardinados são uma das NBS mais populares, sendo já
introduzidos na legislação de alguns países como obrigatórios para
determinadas obras de construção ou renovação

As actividades do projeto serão desenvolvidas nos paises parceiros
do consórcio: Espanha, Portugal, Itália e Grécia, a fim de explorar
sinergias relacionadas com as zonas climáticas comuns.

NaturBuild: Green roofs 
training for urban and 
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Conceito e Metodologia

Pretende-se o desenvolvimento de 4 módulos, e de uma plataforma digital:

Módulo de consciencialização global: formação para estabelecimento 

de uma base comum para todas as profissões envolvidas no processo 

de construção, tendo em vista uma visão geral do estado da arte. 

Módulo de instalação: formação de acordo com os perfis profissionais 

envolvidos na instalação de coberturas verdes, com instruções claras 

sobre os passos a seguir em cada etapa do processo de instalação. 

Módulo de manutenção: formação com instruções sobre os passos a 

seguir nas diferentes tarefas de manutenção. 

Módulo de desconstrução, com dois objetivos principais: 

- Como desconstruir uma cobertura verde para instalar uma nova, que não 

foi instalada corretamente ou que não é sustentável.

- Como desconstruir um telhado (normal). 

Plataforma de formação online: os módulos desenvolvidos serão 

digitalizados para serem incluídos na oferta formativa de centros de 

formação profissional.

Caracterização dos Módulos:


