ECONOMIA
VERDA
OPORTUNITATS
DEL PRESENT
PER A UN FUTUR
MÉS SOSTENIBLE
Per disminuir
les emissions de
gasos amb efecte
d’hivernacle

Per reduir
el consum de
matèries primeres
i la generació de
residus

Per minimitzar
l’impacte
ambiental de les
persones i les
organitzacions

Per restaurar
els ecosistemes
i protegir la
biodiversitat

ECONOMIA
VERDA,
PER A QUÈ?
Estratègies
d’economia circular

Agenda 2030
El pla d’acció de les
Nacions Unides

Objectius de
Desenvolupament
Sostenible (ODS)

Pacte Verd
Europeu

Alineades amb l’Agenda 2030 i
el Pacte Verd, i imprescindibles
per assolir els ODS i impulsar un
nou model de producció

PLANS
D’ACCIÓ
GLOBALS

Full de ruta per
transformar els reptes
climàtics i ambientals en
oportunitats

A assolir l’any 2030

6,5 %

OBJECTIUS 2030
A BARCELONA

Cal trobar
l’equilibri entre el
consum d’energia i la
reducció de l’impacte
ambiental

50 %

PRODUEIXEN EL

75 %

D’AQUESTA
PRODUCCIÓ,
D'ORIGEN LOCAL

DE L’ENERGIA
ELÈCTRICA, D’ORIGEN
RENOVABLE

DE LES EMISSIONS
DE CO2

ACCIONS

Aposta per les
energies renovables

CONSUMEIXEN EL

MES Barcelona
Aposta per incrementar la producció
d’energia renovable a la ciutat

CIUTATS I
ENERGIA

70 %
DE L’ENERGIA

Impuls de
la cooperació
publicoprivada
Solucions innovadores per fer
front als reptes ambientals

A CATALUNYA

LES
XIFRES

100.000

AL MÓN

LLOCS DE TREBALL

24 milions

20 %

de nous llocs de treball
es poden crear en l'àmbit
de l'economia verda
(segons la OIT)

EN ENERGIES RENOVABLES

26 %

EN GESTIÓ I TRACTAMENT
DE RESIDUS

Perfils amb
visió global que integrin
coneixements tècnics

Perfils
tècnics i amb
base científica

• Impuls de l’estratègia de
transformació de
les empreses

• Transició
tecnològica

Motivació
per treballar
sobre el terreny

PERFILS
MÉS
BUSCATS

Especialistes
en educació i
comunicació
• Sensibilització social

Perfils
transversals per a
funcions de suport
• Recursos humans, compres,
seguretat i salut...

COMPETÈNCIES

Project
managers

Treballar en
l’economia verda:
la satisfacció de contribuir
a millorar la sostenibilitat
de les empreses i
del planeta

Creativitat
i innovació

• Incorporació de la
visió ambiental als
projectes

Pensament
conceptual
Orientació als clients
Comunicació

Auditories
energètiques
i d’energies
renovables

Gestió de
residus i noves
legislacions

Flexibilitat i gestió
del canvi

Consultoria
Ecoeficiència,
sistemes de gestió,
desenvolupament
sostenible...

Mobilitat
sostenible

ES VALOREN ELS
CONEIXEMENTS I
L’EXPERTESA EN

Economia
circular, cicle
de vida i
ecodisseny

El sector incorpora
o especialitza talent
a través de:
• La reorientació (reskilling)
• El perfeccionament del
coneixement (upskilling)

Producció
ecològica

Ambdós casos impliquen un
aprenentatge continuat al
llarg de la vida

CFGM
• Instal·lacions de
Producció de Calor

FORMACIÓ

• Xarxes i Estacions
de Tractament
d'Aigües

Sector
receptiu
a perfils
provinents
d’FP

Formació
contínua
especialitzada

CFGS
• Eﬁciència Energètica i
Energia Solar Tèrmica
• Energies Renovables
• Gestió de l’Aigua

Grau en
Ciències
Ambientals

Màsters i
postgraus
específics

• Educació i Control
Ambientals

REPTES
DE FUTUR

ESTRATÈGIES PER A LA
RECERCA DE FEINA

Borsa de treball
de col·legis
professionals
LinkedIn

Digitalització
del sector

Job market
d’empreses

Coneixement
d’idiomes per
a projectes
internacionals

Pràctiques
curriculars

I ARA
QUÈ?

FES
EL
CLIC

Millora de
la comunicació
vinculada a la
sostenibilitat

ENXARXA’T

