MATCHING GREEN SKILLS SUPPLY WITH GREEN LABOUR MARKET NEEDS
APROXIMANDO A OFERTA DE COMPETÊNCIAS VERDES E A PROCURA DAS
EMPRESAS VERDES
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Started in December in 2014, the GreeNS Match project is a 2-year initiate

Iniciado em dezembro de 2014, o projeto Greens Match tem uma duração de dois

aimed at reducing the gap between green education and training offer and green

anos e visa reduzir a folga entre a educação, formação e empreendimento

employment by cooperating, innovating and by pooling good practises.

sustentável ao promover a cooperação, inovação e inclusão de boas práticas.

OBJECTIVES

OBJETIVOS

The GreeNS Match project is aimed at support the growth of the green economy

O projeto GreeNS Match visa apoiar o crescimento da economia verde através d de

through the provision of training strategies in line with the SMEs requirements and

estratégias de formação alinhadas com as necessidades das PME e de percursos

training paths that anticipate possible green skills mismatches.

formativos que antecipam possíveis desfasamentos ao nível das competências verdes.

METHODOLOGY

METODOLOGIA

•

Identification of measures for the development of the green economy;

•

Identificação de medidas para o desenvolvimento de uma economia sustentável;

•

Identification of labour needs of the current green market in selected companies;

•

Identificação de necessidades laborais no atual mercado de trabalho sustentável;

•

Identification of 15 green occupations and their respective competency profiles in

•

Identificação de 15 funções na área da sustentabilidade e respetivos competências

the selected sectors;

necessárias nos sectores em estudo;

•

Identification and arrangement of training resources;

•

Identificação e disponibilização de recursos de formação;

•

Identification of best practices focused on reducing the gaps between existing

•

Identificação das melhores práticas focadas em diminuir a lacuna entre as

skills and needs of the labour market;
•

Creation of 15 roadmaps to meet the need of employment and training on the
identified occupations.

competências e necessidades existentes no mercado de trabalho;
•

Criação de 15 roteiros de apoio às necessidades de empregabilidade e formação
nas funções identificadas.

TARGET GROUPS

PÚBLICO-ALVO

The project is targeted to SMEs and in particular companies operating in 4sectors:

O projeto dirige-se a PME, em especial a empresas com atividade em 4 sectores:

Recycling & waste management, Transportation & logistics, Vehicle manufacturing and

Reciclagem e gestão de resíduos, Transporte e logística, Indústria Automóve e

Agro and food industry. The project is also targeted to Vocational Education and

Indústria agroalimentar. O projeto destina-se também a instituições e pessoas ligadas

Training providers, business associations, public employment services and policy

à Educação e Formação Profissional, bem como a associações empresariais, serviços

makers

de apoio ao emprego e a decisores políticos.

