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lntrod ução

O presente relatório de progresso refere-se ao Projeto Grow RUP (PGl 02523 Grow RUP), no

âmbito da monitorização do Plano de Ação "DEEPBlue Economy - Desenvolvendo o

Empreendedorismo através de Práticas Educacionais e Formativas no âmbito da Economia

Azul", cuja validação ocorreu em fevereiro de 2020.

Tratando-se do 1o Relatorio de Progresso, pretende-se documentar/monitorizar os principais

progressos e constrangimentos decorridos no sexto semestre do projeto (lulho-dezembro 2019).

Assim, entendeu-se que a sua estrutura deveria ser semelhante à adotada no Plano de Ação, de

modo a permitir uma análise sequencial do trabalho desenvolvido em cada uma das 4 Ações

contempladas no referido Plano, e de acordo com o cronograma apresentado no mesmo.

A análise discriminada sobre o grau de implementação de cada uma das ações contempladas

no Plano de Ação será apresentada no capítulo seguinte.
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AÇÃO 1- ldentificação das competências profissionais regionais no
contexto da economia azul

A Ação 1 do Plano de Ação contempla o mapeamento de dados quantitativos e qualitativos

relativamente às competências existentes na Região Autónoma da Madeira no universo de

desempregados inscritos no lnstituto de Emprego da Madeira (lEM) e avaliar o potencial mercado

de trabalho no âmbito da economia azul.

No cronograma do Plano de Ação propusemo-nos a identificar e nomear a equipa de

trabalho, o que ocorreu em julho de 2019. Foram nomeados 4 elementos do lEM, com perfis

profissionais que pudessem contribuir a diversos níveis de colaboração para a concretização da

Ação 1.

Em julho de 2019, procedeu-se à nomeação da equipa de trabalho que figura do presente

relatório de progresso:

Dra. Rosário Baptista - Presidente do Conselho Diretivo *

Dra. Adelaide Borges - Vogal do Conselho Diretivo

Dr. Nuno Jardim -Técnico Superior da Direção de Serviços Administrativos e Financeiros

Dra Elis Ferraz - Técnica Superior da Direção de Serviços Administrativos e Financeiros

Na sequência da definição da equipa foi estabelecido um programa de trabalho que

permitisse:

1) ldentificar as necessidades de qualificação e indicação de áreas prioritárias e saídas

profissionais para a rede de educação e formação, o que permitirá orientações claras para

a definição de novas ofertas de formação.

2) Distribuir as ocupações dentro da economia azul em diferentes níveis, refletindo as

diversas exigências educacionais de acordo com o sistema de Educação português e com

Quadro Nacional de Qualificações: Ensino Superior; Ensino lntermédio (Bacharelato ou

cursos Técnicos); Ensino Secundário N4; Ensino Secundário N3; Sem Qualificações

Formais.

3) Avaliar o perfil profissional e diversidade das competências atuais no universo de

desempregados inscritos no lEM.

4) Barreiras à mobilidade de pessoas qualificadas entre os setores terrestre e marítimo.

'Substituída pela DÉ Vânia Andrea de Castro Jesus (Despacho-Conjunto no 15312019, de 15 de novembro, que nomeia os membros

do Conselho Diretivo do lnstituto de Emprego da Madeira, lP-RAM, em regime de Comissão de Serviço, pelo período de três anos).
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No decorrer do semestre foi possível estabelecer as seguintes conclusões e linhas de

trabalho:

a) A relevância do mar no contexto do desenvolvimento económico da RAM é indubitável,

não surpreendendo, portanto, o facto de a economia azul ser uma realidade na totalidade

das suas componentes, com forte expressão do turismo costeiro, das atividades náuticas

e das atividades extrativas.

b) Todavia, há ainda reconhecido potencial de crescimento em todas as dimensões da

economia azul, nomeadamente ao nível do turismo científico, da aquicultura, da energia e

da biotecnologia.

c) As reuniões com os diferentes parceiros e stakeholders, ocorridas entre julho e dezembro

2019, permitiram reconhecer na RAM alguma vantagem competitiva, nomeadamente

devido à existência de infraestruturas de excelência e a facilidade de acesso ao mar todo

o ano.

d) Não obstante as atividades marítimo-portuárias associadas à vertente cruzeiros e às

atividades do Registo lnternacional de Navios, em combinação com o "core business" do

Centro lnternacional de Negocios da Madeira, serem identificadas como alguns dos

principais segmentos com claro potencial de inserção no mercado de trabalho, é indelével

a necessidade de profissionais vocacionados e qualificados, com reconhecida carência de

aposta imediata e a longo ptazo na formação.

e) As reuniões de trabalho mantidas com os distintos stakeholders, entre os quais a

Marítimos Manning de Portugal (MMP) e a European lnternational Shipowners'

Association of Portugal (EISAP), permitiram, também, reconhecer a necessidade de

melhorar as condições de acesso dos jovens e dos adultos ao mercado de trabalho na

área do mar, bem como a necessidade de aperfeiçoar o papel das empresas (na sua

maioria SMEs) no planeamento e realização das ações de formação, para que as mesmas

gerem resposta efetiva de necessidades atuais e futuras.

0 No que diz respeito à caracterização das necessidades de formação dentro das

ocupações da economia azul, propõe-se enviar aos parceiros e colaboradores do Plano

de Ação, definidos para a Ação 1 do projeto, um inquérito, solicitando informação relativa

à caracterizaçáo dos funcionários, nomeadamente o número de funcionários, grau de

habilitação; duração contrato de trabalho, necessidade de formação. O referido

questionário será desenvolvido no decorrer do 70 semestre (janeiro a junho de 2020).

g) Relativamente à avaliação do perfil profissional e diversidade das competências atuais no

universo lEM, iniciou-se já o estudo para efeitos de comparação com o próximo semestre

(7o), cujas evidencias apresentamos de seguida:
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Para efeitos de comparação semestral utilizou-se o conjunto de dados sobre emprego e
formação profissional, extraídos dos correspondentes relatorios do IEM referentes ao segundo

semestre de 2019. Os dados foram tratados a partir das fontes estatísticas oficiais e dos ficheiros

internos do IEM que constituem a base de informação para a produção dos elementos

apresentados.

No que concerne ao desemprego a situação regional é menos favorável relativamente a Portugal

continental, dada a sua elevada exposição e dependência face ao exterior (Figura 1). Todavia a

região tem vindo a diminuir a taxa de desemprego ao longo dos últimos cinco anos, sendo que

em 2019 a taxa de desemprego foi relativamente constante, na ordem dos 7%.
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Figura í - Taxa de Desemprego semestral em 2019

No entanto, embora seja previsívelque o desemprego continue a descer, o desemprego de longa

duração permanece acima do nível médio. Em dezembro de 2019, o IEM apresentava 15.324

inscritos, dos quais 50% encontram-se classificados como desempregados de longa duração.

No universo total de desempregados, observou-se que dos 15.324 inscritos, 460/o sâo homens e

54% mulheres. Relativamente à faixa etária, verificou-se que 42,60/o encontram-se no grupo

etário entre os 35 e os 54 anos (Figura 2), sendo que a maioria dos desempregados se regista

no Funchal, capitaldo arquipélago (Figura 3).
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Dastribuição Percentual do Oesêmprego Registado pot Grupos Etarios
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Figura 2 - Distribuição percentual de desemprego registado no IEM em Dezembro de 2019
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No mesmo universo, observou-se que 58% dos inscritos apresentam somente instrução até ao

nível do ensino básico do terceiro ciclo (9oano), mas 31% dispõem de instrução ao nível do ensino

secundário (Figura 4).
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Figura 4 - Nívelde lnstrução dos desempregados registados no IEM em
dezembro de 2019

Ainda no universo de inscritos do lEM, entre julho e dezembro 2019, procedeu-se à caraterizaçâo

do número de inscritos no IEM em áreas de trabalho direta ou indiretamente associadas, ou

mesmo com potencial de reconversão à economia azul. De um total de 14 atividades

profissionais identificadas, registaram-se 4.580 inscritos (Figura 5), dos quais 433 apresentavam

formação na área em que exerceram funções, incluindo 236 com formação ao nível do ensino

secundário (Tabela I - Anexo l). Os restantes 4.147 inscritos no IEM não apresentam formação

na área de trabalho, sendo que uma grande percentagem (47o/o) trabalhou menos de um ano no

respetivo setor de atividade, com particular enfase no sector hoteleiro - Andares (Figura 6).

Número de inscritos

Outras relacionadas com o mar
Pesca / Aquacultura

Transportes / Logística

Pintor
Manutenção industrial

Soldador
Metalurgia / metalomecânica

Mecânica / Mecatrónica
Eletricidade / Eletrónica / Eletromecânica

Turismo lLazer
Manutenção hoteleira

Hotelaria - Andares

Cozinha
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Figura 5 - Número de inscritos no IEM em dezembro 2019 com experiência profissional em

atividades direta ou indiretamente associadas à economia azul
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Número inscritos sem formação
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Figura 6 - Número de inscritos no IEM em dezembro de 2019, com experiência

profissional sem formação específica nas atividades direta ou indiretamente associadas à

economia azul

Uma análise detalhada relativamente ao grupo etário revelou que 50% dos desempegados têm

mais de 45 anos, com maior expressão em algumas das atividades, nomeadamente na Cozinha

(57o/o); Hotelaria-Andares (57o/o), Metalúrgica (620/o); Pintor (55%); Pesca e Aquicultura (640/o)

(Figura 7).
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Figura 7 - Número de inscritos por grupo etário em atividades direta ou indiretamente

associadas à economia azul
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h) ldentificaram-se e catalogaram-se as profissões dos inscritos no lEM, considerando a

necessidade de separar as profissões diretamente ligadas ao mar (marítimos), das

restantes profissões com potencial de conversão de prática em ambiente terrestre para o

ambiente marítimo. De acordo com as reuniões mantidas com a MMP e a EISAP, e

recorrendo a classificação de Sardinha, A. (2017)1 estabeleceu-se que os recursos

humanos associados ao setor marítimo se classificam em duas categorias - marítimos e

não marítimos, sendo que o tipo de certificação das competências difere em cada um

deles.

RECURSOS HUMANOS . SETOR MARITIMO

MARÍTIMOS NÃO MAR|TIMOS

Todas as pessoas que

trabalham a bordo de navios

de modo permanente

Pessoas que trabalham no

setor marítimo, mas não de

forma permanente a bordo

de navios.

Convés, máquina, oficiais de

máquinas, marinheiros,

cozinheiros, empregados

mesa, músicos, etc

Trabalhadores portuários,

turismo costeiro, construção

e reparação naval, ensino e

formação náutica, etc..

Os recursos humanos não marítimos incluem as pessoas que trabalham no setor marítimo,

mas não de forma permanente a bordo de navios, pelo que a certificação de ensino e formação

advém de instituições mais ou menos especializadas. Estes profissionais poderão, portanto, ter

certificações que validam a prática da atividade profissional em ambiente marítimo ou terrestre.

Por outro lado, os recursos humanos marítimos, apesar de poderem exercer algumas

atividades em terra e no mar, aos que exercem de forma permanente em navios é exigido

formação e certificação marítima regulamentada para o desempenho das suas profissões,

abreviadamente designada STCW - Standards of Training, Certification and Watchkeeping for

Seaferers', com entrada em vigor em 1978, como medida governamental no sentido de

padronizar esta formação em todo o mundo. Estabelece as normas de Formação, Certificação e

Serviço de Quartos para marítimos. Ao abrigo da Convenção são emitidos dois certificados:

certificados de competência e certificados de qualificação (Tabela ll.a; Tabela ll.b - Anexo l).

l Sardinha, A.M. (2017). Formação, emprego e mobilidade profissional no sector marítimo. Faculdade de Direito da Universidade

Nova de Lisboa. Mestrado em Direito e Economia do Mar. Direito Europeu do Mar. 56 pp.
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i) No âmbito dos recursos humanos marítimos, a MMP, uma organização sediada no

Funchal (Madeira) que fornece serviços de tripulação líderes do setor para proprietários e

gerentes de navios, manifestou interesse em recrutar tripulantes para navios de carga e

navios de passageiros (Tabela lll - Anexo l), evidenciando sérias dificuldades no

recrutamento de profissionais com a devida certificação. Para concluir, uma vez que a

formação básica de segurança STCW é atualmente exigida por todos os marítimos,

trabalhem eles a bordo de navios comerciais ou super-iates, urge assegurar esta formação

que capacitará os desempregados para abraçarem profissões azuis.
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AÇAO 2 - Aumentar a formação profissional
competências

ea certificação de

De acordo com o definido no Plano de Ação, a ação 2 destina-se a promover a competitividade

das PME, através da melhoria das competências profissionais, centrando-se no grupo de

desempregados entre os 30 e os 45 anos. No mesmo documento, lê-se que essencial para o

sucesso de qualquer reforma de qualificação será vincular as qualificações aos requisitos

regulamentares já existentes.

Nesse sentido e para dar cumprimento ao proposto, a equipa de trabalho definida para a ação

2, compõe-se pelos mesmos elementos definidos para ação 1, contando com a colaboração

direta de representantes do IPTL (lnstituto Profissional de Transportes e Logística); do lQ, lP-

RAM (lnstituto para a Qualificação) e da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira

(EPHTM). Foram já realizadas reuniões de trabalho para definição e calend arizaçâo do trabalho

a realizar, cujas evidências são apresentadas no Anexo ll. A definição do programa de trabalho

e estudo associado mantém-se conforme previsto em calendário para o 70 semestre fianeiro a
junho 2020).

Como resultado das reuniões e do esforço da equipa de trabalho foram já elencadas as entidades

com capacidade de intervenção na certificação de competências a nível regional e nacional

(Tabela l). A elaboração do plano de trabalho desenvolver-se-á com o apoio destas entidades,

bem como da MMP e da EISAP, considerando a relevância destes stakeholders enquanto elo de

ligação entre os armadores internacionais e os marítimos e jovens formados em Portugal.

Tabela | - Entidades regionais e nacionais com competências reconhecidas de formação e

certificação profissional.

Entidade Regional Competências e área de lntervenção

IPTL

(lnstituto Português de Transportes

Logística)

e

Escola Profissional, de natureza privada,

devidamente reconhecida pela Secretaria

Regionalde Educação, bem como, ao nívelda

Formação Profissional, pela Direção Regional

de Qualificação Profissional. O IPTL, está

igualmente habilitado, no âmbito do protocolo

celebrado com a Direção-Geral de Recursos

Marítimos (DGRM), para a formação

destinada à marinha de comércio e pescas,

náutica de recreio e Convenção STCW

(SÍandards of Training, Certification and
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Watchkeeping for Seafarers). Ver Anexo ll;

Tabela lV para listagem de cursos.

EPHTM

Escola Profissional de Hotelaria e Turismo

da Madeira

Uma das atribuições da EPHTM é o ensino

técnico-profissional. O atual projeto visa

conjugar as áreas habituais de formação

neste sector: cozinha/pastelaria;

restaurante/bar; e operações turísticas e

hoteleiras, promovendo a formação

profissional qualificada, aumentando a

escolaridade dos profissionais do sector e

contribuindo para a inovação das práticas

profissionais. A oferta formativa da EPHTM

Abrange três áreas de formação nível 4. Ver

Anexo ll; Tabela V para listagem de cursos.

A EPHTM dispõe também dos percursos de

formação modular, constituídos por Unidades

de Formação Curta Duração (UFCD). As

UFCD são uma iniciativa financiada pelo

Fundo Social Europeu e em parceria com o

lEM. Destinam-se a adultos/as com idade

igual ou superior a 18 anos, para efeitos de

inserção ou progressão no mercado de

trabalho e, prioritariamente, sem a conclusão

do ensino básico ou secundário, sendo estes

selecionados pelo lEM. Anexo ll, Tabela Vl

para calendarização.

IQ, IP-RAM

(lnstituto para a Qualificação)

lnstituto para a Qualificação é um organismo

público, com autonomia administrativa e

financeira, sob a tutela da Secretaria Regional

deEducação.OlQéainstituição
governamental responsável por toda a

formação profissional regional. Ver Anexo ll;

Tabela Vll para listagem de cursos.

DGRM

(Direção Geral de Recursos Naturais,

Segurança e Serviços Marítimos)

A Direção tem como missão o

desenvolvimento da segurança e dos serviços

marítimos, a execução das políticas de pesca,

1o Relatório de Progresso do Plano de Ação- DEEPBIue economy
lnterreg Europe- Paftilhando soluções para melhores políticas regionais
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aquicultura, indústria transformadora e

atividades conexas.

No âmbito das suas atribuições legais

relativamente a recursos humanos marítimos,

a DGRM tem por missão assegurar a

certificação da formação profissional no setor

das pescas e do transporte marítimo, bem

como assegurar a certificação dos navios e

dos marítimos nacionais

ANQEP

(Agência Nacional para a Qualificação e

Ensino Profissional)

A ANQEP, tendo por missão coordenar a

execução das políticas de educação e
formação profissional de jovens e adultos e

assegurar o desenvolvimento e a gestão do

sistema de reconhecimento, validação e

certificação de competências, disponibiliza às

entidades formadoras as modalidades de

formação RVCC escolares e profissionais;

cursos de Educação e formação de Adultos;

Cursos de especialização Tecnológica e

Formações modulares, bem como os

respetivos desenhos curriculares.

10 Relatorio de Progresso do Plano de Ação- DEEPBIue economy
Interreg Europe- Paftilhando soluções para melhores políticas regionais
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AÇÃO 3 - Promover o Empreendedorismo Azul

A ação 3 do Plano de Ação contempla atividades específicas direcionadas para auxiliar o acesso

ao financiamento das PME que contemplem a economia azul, com o objetivo de fortalecer as

atividades económicas tradicionais relacionadas com a economia do mar com ideias de negócio

inovadoras.

Como forma de antecipar algumas dificuldades calculadas, associadas ao fato de nos

encontrarmos no final do presente programa operacional PO Madeira 14-20, o IEM tomou

iniciativa, ainda no decorrer de 2019, de antecipar algumas das iniciativas contempladas na ação

3 do Plano de Ação.

Nesse sentido, no dia 5 de julho 2019, o IEM promoveu uma reunião com responsáveis do

lnstituto de Desenvolvimento Regional (lDR) (Anexo lll), organismo responsável pela

coordenação e gestão da intervenção dos fundos comunitários na RAM que levou à assinatura

de um protocolo (disponibilizado como anexo no Plano de Ação), com o objetivo de estabelecer

um canal privilegiado de comunicação com a entidade gestora dos fundos comunitários.

De acordo com informação cedida pelo lDR, entre janeiro de 2014 e dezembro 2019, foram

aprovados 44 projetos com financiamento FEDER, abrangendo diversas áreas ligadas direta ou

indiretamente à economia azul, incentivando o empreendedorismo e a criação de emprego. No

âmbito dos 44 projetos, está contemplada a criação de 120 novos postos de trabalho, dos quais

86 são ocupados por Mulheres (72o/o) e manutenção de 3435 empregos (1806 Homens: 1629

Mulheres) (Figura 8).

Total empregos a criar Totalempregos a manter

. Homens

. Mulheres

Figura 8 - Total de empregos criados e mantidos no âmbito dos projetos FEDER- MAC1420
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Uma análise mais detalhada à natureza dos projetos permitiu separar os projetos relacionados

com a melhoria de infraestruturas marítimas e hoteleiras (turismo costeiro) dos restantes setores

da economia azul. A separação destes projetos deve-se essencialmente à caracterização do

número de empregos a manter, considerando que dos 3435 empregos a manter, cerca de 90%

advêm de indústria hoteleira e da construção/ manutenção aero (portuária).

De um universo remanescente de 11 projetos, foram diversas as ações que suportaram os

mesmos, sendo que 10 dos projetos integram iniciativas tuteladas pelo lnstituto de

Desenvolvimento Empresarial (l DE):

a) 4 projetos no programa de co-promoção PROciencia 2020

EixoPrioritárioí-"Reforçaralnvestigação,oDesenvolvimentoTecnológicoealnovação";

Prioridade de lnvestimento í.b - "Promoção do investimento das empresas em inovação e

investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de l&D e o
setor do ensino superior, em especial a promoção do desenvolvimento de produtos e serviços,

transferência de tecnologia, inovação social, e inovação e aplicações de interesse público, no

estímulo da procura, em redes, clusters e inovação aberta através da especializaçâo inteligente,

apoio à investigação tecnologica aplicada, linhas-piloto, ações de validação precoce de produtos,

capacidades avançadas de produção e primeira produção, em especial no que toca às

tecnologias facilitadoras essenciais e à difusão de tecnologias de interesse geral".

Objetivo Específico í.b.1 - "promover o desenvolvimento de iniciativas de l&D&l em contexto

empresarial reforçando a ligação entre as empresas e as entidades do Sistema Regional para o

Desenvolvimento da lnvestigação, Tecnologia e lnovação (SRDlTl) e as instituições de Ensino

Superior".

b) 2 projetos no programa Empreender 2020

Eixo Prioritário 3 - "Reforçar a Competitividade das Empresas".

Prioridade de lnvestimento 3.a - "Promoção do espírito empresarial, facilitando nomeadamente

o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas empresas,

inclusive através de viveiros de empresas".

Objetivo Específico 3.a.í - "Apoiar a dinamização do investimento privado e a criação de

emprego materializados em projetos de inovação-produto".

L7



10 Relatorio de Progresso do Plano de Ação- DEEPBIue economy

lnterreg Europe- Partilhando soluções para melhores políticas regionais

c) í projeto no programa lnternacionalizar202O

Eixo Prioritário 3 - "Reforçar a Competitividade das Empresas".

Prioridade de lnvestimento 3.b - "Desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais

para as PME, especialmente no que respeita à internacionalizaçâo".

Objetivo Específico 3.b.í - "Promover as capacidades das empresas apoiando o investimento

de suporte à melhoria da sua competitividade e do potencialde internacionalização e promoção

dos ativos da Região no exterior".

d) 3 projetos no programa Valorizar 2020

Eixo Prioritário 3 - "Reforçar a Competitividade das Empresas".

Prioridade de tnvestimento 3.c - "Apoio à criação e alargamento de capacidades avançadas

de desenvolvimento de produtos e serviços".

Objetivo Específico 3.c.1 - "Desenvolver ações vocacionadas para a melhoria da capacidade

competitiva das empresas regionais com o objetivo de consolidar o crescimento económico e

acrescentar valor aos processos e aos bens e serviços". 2 do programa Empreender 2020 e I

no âmbito da ação de lnvestigação científica e Desenvolvimento Tecnológico".

Um único projeto resulta de uma iniciativa do lDR, sob o Eixo Prioritário í - "Reforçar a

lnvestigação, o Desenvolvimento Tecnológico e a lnovação", sendo que a prioridade de

investimento contemplada é a 1.a. "Reforço da infraestrutura de investigação e inovação (l&l) e

da capacidade de desenvolvimento da excelência na l&1, e a promoção de centros de

competência, nomeadamente os de interesse europeu", com o objetivo específico 1.a.1.

"Promover a investigação científica e tecnológica e a melhoria do desempenho da rede de

infraestruturas de l&D&"

Uma análise à criação / manutenção de emprego-revelou que o incentivo concedido aos 11

projetos FEDER, permitiu a manutenção de 51 empregos (42 Homens: 9 Mulheres), tendo sido

aprovada a criação de23 novos empregos (12 Homens: 11 Mulheres). De notar que 34 dos

empregos a manter (66%), referem-se a um único projeto enquadrado na iniciativa

I ntern acion alizar 2020 .

lmporta mencionar, também, que no universo considerado, somente 3 destes projetos

representam entidades constituídas depois de 2014, sendo que as mesmas contribuem para a

criação de 5 novos postos de trabalho (4 Homens: 1 Mulher).

Relativamente às iniciativas com enquadramento FSE e tal como contemplado no Plano de Ação,

o IEM desencadeou internamente o processo, sujeito a parecer jurídico, de alteração do
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programa PEED (Programa de Estímulo ao Empreendedorismo dos Desempregados). Este

programa, dirigido a desempregados inscritos no lEM, até à data não priorizava a criação de

negócios no âmbito da Economia Azul.

Apresentam-se as iniciativas de alteração propostas ao programa pEED:

1) Até 10% majorações para desempregados de longa duração; desempregados com

idade igual ou superior a 45 anos;

2) Atê 20o/o majorações para a criação de postos de trabalho de desempregados de

muito longa duração;

3) Até 10o/o para a criação de empregos no âmbito da economia azul, verde e/ou circular;

4) lntrodução como despesa elegível de despesas relacionadas com a divulgação e

promoção do projeto (eg. Criação da página da internet).

A iniciativa interna de alteração da Portaria do programa PEED é a primeira de várias

contempladas que afetarão outros programas de emprego do lEM, nomeadamente o programa

Formação-Emprego (FE) e o Programa de lncentivos à Contratação (PlC). Prevê-se a devida

alteração jurídica ao programa em meados de 2020.
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AÇÃO 4 - Acompanhamento e Disseminação das Ações

A Ação 4 contempla a definição de um plano de divulgação das ações 2 e 3 do Plano de Ação.

A equipa, composta pelos mesmos elementos definidos para a as ações anteriores, encarregar-

se-á no decorrer dos próximos 18 meses de implementar o plano de trabalho definido.

O plano de divulgação estabelecido pretende contribuir para

1) a apresentação de projetos e de boas práticas nos domínios do emprego e da formação;

2) o intercâmbio de experiências entre os participantes;

3) a capitalização dos resultados das ações 2 e 3 promovidas pelo IEM e os membros

associados do Plano de Ação.

4) a preparação de uma posição conjunta com os diferentes membros associados do Plano

de Ação que reflita a necessidade de formação, desenvolvimento de competências e

empreendedorismo no âmbito da economia azul, a ser apresentada ao lDR, contribuindo

para a gestação de ideias que possam vir a dar origem a iniciativas de interesse coletivo

aos diferentes instrumentos financeiros nacionais e comunitários;

5) Eventos públicos para apresentar da evolução do Plano de Ação a especialistas e partes

interessadas envolvidas no processo.

A natureza do Plano de Ação indica que o fulcro do mesmo seja a demanda oriunda das

comunidades potencialmente beneficiárias, nomeadamente os desempregados (DLD e DMLD)

e as entidades patronais associadas à economia azul. O objetivo da campanha de divulgação é

fazer com que todos os beneficiários potenciais e a sociedade em geral, tenham conhecimento

da existência do Plano de Ação, das suas diretrizes, critérios e regras de funcionamento, no que

às iniciativas do IEM diz respeito. Neste processo de divulgação e disseminação prevê-se uma

colaboração muito estreita da Marítimos Manning Portugal (MMP) pelos seu interesse particular

na divulgação de ofertas de emprego específicas para marítimos, sobejamente não satisfeitas.

Especificamente todas as iniciativas de divulgação têm como objetivos:

- Mobilizar a comunidade de inscritos do lEM, assegurando a responsabilidade na

identificação e acompanhamento dos projetos submetidos em iniciativas do IEM;

- Transparecer as atividades do Plano de Ação e assegurar a horizontalidade dos

benefícios através de difusão dos critérios de elegibilidade e principais regras de operação;

- Criar bases para propiciar protocolos e parcerias de complementação financeira, com

outros órgãos vinculados à gestão de fundos comunitários.
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Utilizando as próprias capacidades do IEM serão realizadas as seguintes atividades no decorrer

de 2020:

Ato Público de divulgação do Plano de Ação "DEEpBlue economv"

Ato Público de divulgação das alterações às iniciativas do lEM, nomeadamente na atribuição

de majorações a projetos da economia azul;

Workshop palra elaboração das metodologias de trabalho no IEM pelas quais os inscritos no

IEM possam obter as qualificações ou certificações necessárias para desempenhar

determinadas funções e tarefas a bordo, bem como adquirir mais capacidades para aumentar

suas habilidades profissionais.

Workshop para identificação de oportunidades para promover e aumentar o emprego dos

desempregados de longa e de muito longa duração. Durante a apresentação, ênfase especial

será colocada no valor agregado do uso de novas tecnologias-plataformas online. Considerar

como exem plo: https://ec. europa. eu/i rclen/diqcom p;

https://ec.europa.eu/irc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/diqcomp-

21-digital-competence-framework-citizens-eiqht-proficiencv-levels-and-examples-use

Workshop de divulgação de elaboração de CV, no contexto da economia azul. Utilização de

plataformas como a https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/6af39243-1e25-484b-af62-

ad223a9c48b8.

Seminário promovido pelo IEM com grupos de trabalho, nomeadamente com representantes

das pequenas e médias empresas, empresas recrutadoras; IPTL; ANQEP; lQ como forma

de estabelecer ações concretas que fomentem a aprendizagem em contexto laboral;

validação de competências e o empreendedorismo. Neste contexto os parceiros sociais

desempenham um papel fundamental. Considerar como exemplo:

https://ec.europa.eu/irc/en/entrecomp/competence-areas-and-learninqproqress;

https://ec.europa.eu/irc/sites/ircsh/files/workshop format inspired bv entrecomp.pdf

https://ec.europa.eu/ploteus/contenUvalidation-non-formal-and-informal-learnino

Ação de sensibilização junto da sociedade geral para o ensino e formação profissional como

primeira escolha, no âmbito da economia azul. Esta ação ocorrerá em parceria com entidades

ligadas ao sector azul.
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Especial atenção merecerá a utilização da página web do IEM

(https.//www.iem.madeira.qov.pV) e do twitter (GROWRUP_project#GROWRUP), bem como

da página oficial do Grow RUP no Facebook

(https:/AAAAÂrV.facebook.com/GROWRUP.proiect/), para a difusão de todos os eventos do

Plano de Ação, ou seja, para acompanhar o processo de execução do mesmo e para divulgar

os resultados de impacto do programa definido para todas as ações contempladas no

mesmo.

Funchal, 16 de fevereiro 2020

A Consultora do Projeto Grow RUP

t.\#-,dÁtuül
\J

(Natacha Nogueira)
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Tabela I - lnscritos no IEM a 31.12.2019 com formação nas áreas definidas por descritivo no

curso.

Descritivo curlso

Bar / Mesa

CURSO BAR E MESAS

RESTAURANTE E BAR

TECNTCAS DE SERV|ÇO RESTAURAÇÃO E BEBIDAS

Cozinha

AUXILIAR DE COZINHA

COZINHA

COZINHA/PASTELARIA

CURSO DE COZINHEIRO

EDUCAÇÃO E FORMAçÃO Or COZINHA

PRODUÇÃO ALIMENTAR EM RESTAURAÇÃO

RESTAURAçÃO E CATERING

TECNT PROF RESTAURAÇÂO VARIANTE COZINHA/PASTELARIA

TECNICAS DE COZINHA E PASTELARIA

Eletricidade / Eletrónica / Eletromecânica

CURSO TECNICO DE ELECTRÓruICN

CU RSO TECNOLOGICO ELECTRÓNICA/ELECTROTECNIA

ELECTRICIDADE

ELECTRTCTSTA DA CONSTRUçÂO CtVtt-

ELECTRI CI STA/ELECTROTECN ICO

ELECTROMECÂNICA

ELECTROMECÂNICA EQUIPAMENTOS I NDUSTRIAIS

ELECTRÓNrCA (ENSTNO DE)

ELECTRONTCA E TELECOMUNICAçÕES

ELECTRÓNICA I NDUSTRIAL

ELECTROTECN IA E COM PUTADORES

ELETRONTCA AUTOMAçÃO E COMPUTADORES

ELETRONICA AUTOMAÇÃO E COMANDO

ELETRON rCA AUTOMAçÃO E COMPUTADORES

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDES

ENGENHARTA DE TELECOMUNIÇÕES E INFORMATICA

ENGEN HARIA ELECTROMECANICA

ENGENHARIA ELECTRÓNICA E DE TELECOMUNICAÇÓES

ENGEN HARIA ELECTROTECNICA

ENGENHARIA ELECTROTECNICA E DE COMPUTADORES

ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÓES E REDES

TEC. tNST. ELECTRICAS,MANUTENÇAO E REP. ELECTR

TECN. tNST. ELECTRICAS,MANUTENçÃO E REP. ELECTR

TECNICO DE ELECTRONICA

ÏECNICO DE ELECTRONICA,AUDIO,VIDEO E TV

TECNICO DE ELECTROTECNIA

ïECNtCO DE ELETRONICA E TELECOMUNICAçÓES

ïECNTCO DE MANUTENÇAO INDUSTRIAL,ELECTROMECÂNICA

TECNTCO PROFTSSTONAL INSTALAÇÓES ELECTRICAS
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Descritivo currso

TECNOLÓGICO ELECÏROTECNIA E ELECTRÓNICA

Hotelaria - Andares
AN DARES/QUARTOS/LAVAN DARIA

CURSO DE ANDARES

GOVERNANTA DE ANDARES

GOVERNANTA/RECEPÇÃO

Manutenção hoteleira
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO Oe OPERADOR DE MANUTENÇÃO HOTE
HOTELARIA E RESTAURAÇÃO E ANDARES

MANUTENçÃO HOrelernn
TECNTCO MANUTENÇÃO HOrelernn

Manutenção industrial
TECNTCO DE MANUTENÇÃO TNDUSTRTAL

TECNICO MANUTENçÃO tttOUStnrnt
Mecânica / Mecatrónica

CONSTRUÇÕeS n/lrCÂN I CAS

CURSO TEC.SUPERIOR MECANICA AUTOMOVEL

ENG. MECÂNICA-ESPEC|AL|ZAÇÃO ENERGTA E AMBTENTE

ENGENHARIA MECÂNICA

ENGENHARTA MECÂNtCA DA PRODUÇÃO

ENGEN HARIA MECATRON ICA

MECÂNICA

MECÂNICA AUTO

MEcÂNtcA MANUTENçÃo r nrpnRAÇÃo AUToMóvEts
MECÂNICA NAVAL

MECÂNICO DE AUTOMOVEIS LIGEIROS

MECÂNICO DE LIGEIROS E PESADOS

MECÂNICO DE MOTOCICLOS

MECANICO DE PESADOS

MECATRONICA

oPERADOR DE CONSTRUçÃO E REPARAÇÃO runVnl
SERRALHARIA MECÂNICA

TEC MANUTENçAO I NDUSTRTAL METALU RG|A EMELOM ECÂN tCA

TECNICO DE MECATRÓNICA
TECN ICO MECATRONICA AUTOMÓVTI

Outras relacionadas com o mar
BIOLOGIA AMBIENTAL-VARIANTE MARINHA

BIOLOGIA MARINHA

BIOLOGIA MARINHA E BIOTECNOLOGIA

BIOLOGIA MARINHA E PESCAS

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS MARíTIMAS

ENGENHARIA DE MAQUINAS MARÍTIMAS

ENGENHARIA NAVAL

METEOROLOGIA, OCEONOGRAFIA EGEOFíSICA

PILOTAGEM

TECNTCO ADM I N TSTRAÇÃO NAVAL
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No
inscritos

2

12

4

5

3

0

5

0

2

2

1

2

2

0

52

1

0

0

12

0

2

0

7

3

0

5

1

1

0

0

0

4

2

1

13

13

1

1

1

1

1

2

1

I
3

1
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Descritivo cunso

Pesca / Aquacultura

CURSO DE MARINHEIRO PESCADOR

TECNICOS DE AQUACULTURA

Transportes / Logística

GESTÃO PORTUARIA

TEC. LOGISTICA, QUALIDADE E SEGURANçA

TECNICO DE LOGÍSÏCA
TECNICO DE TRANSPORTES

Turismo ILazer
ANIMAÇÃO CULTURAL

ANrMAÇÂO CULTURAL E EDUCAÇÃO COMUNITARIA

ANrMAÇAO EDUCATIVA E SOCIOCULTURAL

ANr MAÇÃO SOCTOCU LTU RAL

ANr MAçAO SOCTOEDUCATTVA

ANIMAçÃO TURISMO DE SAUDE E BEM ESTAR

ANI MADOR SOCIOCU LTU RAL

AN I MADOR SOC I OCU LTU RAL/ASSI STENTE D E GERIATRIA

ANIMADOR SOCIOCULTURAL/ASSISTENTE FAMILIAR

ANIMADOR TURíSTICO

AN IMADORES SOCIOCU LTU RAIS

ESPECTALTZAçÃO TECNOLOGICA EM TURISMO E AMBIENTE

HOTELARIA E TURISMO

TNFORMAÇÃO r nrurUAçÃO TURíSTICO

TNFORMAÇÃO rUnÍSrrCn
LMER, PATRIMÓNIO E DESENVOLVIMENTO

OPERAçÕES TURíSÏCAS E HOTELEIRAS

TEC. ACçÃO SOCTAL NA VERTENTE ANIMAçÃO SÓC|O-CULTU

TEC. HOTELARTA RESTAURAÇÃO ORGANIZAÇÃO E CONTROLE

TEC. TURISMO AMBIENTAL

TECNICAS DE TURISMO

TECNICAS DE TURISMO E AGÊNCIAS DE VIAGENS

TECNICO AGÊNCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES

TECNTCO DE TNFORMAçÃO E ANIMAçÃO TURíSTICA

TECNICO DE TURISMO

TECNICO DE TURISMO AMBIENTAL E RURAL

TECNICO DE TURISMO RURAL E AMBIENTE

TECNTCO DE TU RISMO/PROFISSIONAL AN I MAÇAO TURÍSTICA

TECNTCO PROF. ANIMAÇÂO TURíSTICA

TURISMO

TURISMO E LAZER

TURISMO E PATRIMONIO

TURISMO E TERMALISMO

TURISMO RAMO MARKETING

TURISMO,TERRITORIO E PATRIMÓNIO

TotalGeral
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NO

inscritos
1

1

0

3

1

0

0

2

192

1

1

2

1

0

1

23

2

6

3

7

1

7

5

0

1

7

1

0

4

19

8

1

7

21

0

1

2

0

54

2

1

1

1

1

433
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Tabela ll.a- Exemplos de Certificados de competência STCW válidos para recursos humanos
marítimos.

Tabela ll.b- Exemplos de Certificação STCW válida exigida aos recuros humanos marítimos.

Oficial chefe de quarto de navegação em navios arqueação bruta igual ou superior a 500 (ONW - Officer
in charge of a navigational watch) CoC: ll/1

lmediato de navios com arqueação bruta igual ou superior a 3000 (C/M - Chief Mate unlimited) CoC:
r/2

Comandante de navios com arqueação bruta igual ou superior a 3000 (Master unlimited) CoC: lt/2

lmediato de navios com arqueação bruta entre 500 e 3000 (C/M - Chief Mate 500 < GT &lU 3000) CoC
r/2

Comandante de navios com arqueação bruta entre 500 e 3000 (Master 500 < GT &lt; 3000) CoC: ll/2

Oficial chefe de quarto de navegação em navios com arqueação bruta inferior a 5OO /viagens costeíras
(ONW - Officer in charge of a navigational watch NCV Near Coastal Voyage GT &lU 500) CoC: tt/3

Comandante de navios com arqueação bruta inferior a 5OO /viagens costeiras (Master NCV Near
Coastal Voyage GT &lU 500) CoC: lll3

Certificado para o serviço de quartos de navegação em navios de arqueação bruta igual ou superior a

500 (certification of ratings forming part of a navigational watch) STCW Regra ll/4; secção A-ll/4

Certificado de marinheiro qualificado para convés em navios de arqueação bruta igual ou superior a

500 (certification of able seafarer deck) STCW Regra tt/5; secção A-il/5

Operador geral do sistema mundial de socorro e segurança marítima (GMDSS general operator) STCW
regra lV/2; secção A-lY/2;

Formação básica para operações em navios tanque petroleiros e químicos (basic training for oil and
chemicaltanker cargo operations)STCW Regra V/1-1 parágrafo 2; Secção A-V17- L parágrafo 1

Formação básica para operações em navios tanque de gás liquefeito (basic training for liquefied gas
tanker cargo operations)STCW Regra V/1-2 parágrafo 2; Secção A-V/L- 2 parágrafo 1

Formação avançada para operações em navios tanque petroleiros (advanced training for oil tanker
cargo operations)STCW regraY/t-I parágrafos 3 e 5; secção A-V/t- l parágrafo 2

Formação avançada para operações em navios tanque químicos (advanced training for chemical
tanker cargo operations) srcw regraY/7-1, parágrafos 5 e 6; secção A-vh- 1 parágrafo 3

Formação avançada para operações em navios tanque de gás liquefeito (advanced training for
liquefied gas tanker cargo operations) STCW regraV/1.-2 parágrafos 3 e 4; secção A-V /L- 2 parágrafo 2
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Controlo de multidões (crowd management) STCW regraV/2 parágrafo 4; secção A-Y/2 parágrafo t

Segurança para tripulantes que prestem assistência direta a passageiros (safety training for personnel

providing direct service to passengers in passenger spaces)STCW regraV/2 parágrafo 5; secção A-V/2

parágrafo 2

Gestão de crises e comportamento humano (crisis management and human behavior) STCW regra

Y /2 parágrafo 6; secção A-V /2 parágrafo 3

Segurança de passageiros, carga e integridade do casco em navios ro-ro de passageiros (passenger

safety, cargo safety and hull integrity training) STCW regra Y /2 parágrafo 7; secção A- V /2 parágrafo 4

Segurança básica (basic safety)STCW regraVl/\ secção A-Vl/1 parágrafos 1 a 4

Condução de embarcações de sobrevivência e de salvamento (proficiency in survival craft and rescue

boatsotherthanfastrescueboats)STCWregraVlllparágrafol;secção A-Vll2parágrafos1.a6

Condução de embarcações de salvamento rápidas (proficiency in fast rescue boats) STCW regraVll2
parágrafo 2; secção A-Vll2 parágrafos 7 a 12

Controlo das operações de combate a incêndios (advanced training in firefighting) STCW regra Vl/3;
secção A-Vl/3

Qualificação para ministrar os primeiros socorros a bordo (medical first aid) STCW regra Vl/4
parágrafo 1; secção A-Vl/4 parágrafos 1a 3

Cuidados de saúde para responsáveis pelos cuidados médicos a bordo (medical care) STCW regraYl/4
parágrafo 2; secção A-Vl/4 parágrafos 4 a 6

Oficial de proteção do navio (ship security officer)STCW regra Vl/5; secção A-Vl/s

Sensibilização para a proteção (PSA security awareness training for all seafarers)STCW regraYl/6
parágrafo 1; secção A-Vl/6 parágrafo 4

Qualificação para o exercício de funções específicas de proteção (PDSD security training for seafarers

with designated security duties) STCW regra Vl/6 parágrafo 4; secção A-Vl/6 parágrafo 6

ECDIS - Sistema de lnformação e Visualização de Carta Eletrónica de Navegação (Electronic Chart

Display and lnformation System) (SOLAS V/79.2.LO)

Certificado de ARPA em simulador (Automatic Radar Plotting Aid) (STCW secção A-ll/2)

Certificado do Curso Simulador de Radar (RADAR) (STCW secção A-lll2l

Bridge Resource Management (BRM) (STCW A-lllL A-ll/2 e secções A-Vlll/2 &amp; B-Vlll/2)

10 Relatorio de Progresso do Plano de Ação- DEEPBIue economy
lnterreg Europe- Partilhando soluções para melhores políticas regionais
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Tabela lll- Oferta de recrutamento da MMP

NAVIOS DE CARGA

10 Relatório de Progresso do Plano de Ação- DEEPBIue economy
lnterreg Europe- Partilhando soluções para melhores políticas regionais

NAVIOS DE PASSAGEIROS

MesrRg CADETE DE DECK

CounnoRnte CADETE DE MOTORES

Srcuruoo/ Te RcEtRo Orrcrnl CADETE ELETRO-TÉCNICO

CRoerr DE DECK

EruGeruHetno cuepe

Seeuruoo/ TeRcEtRo ENGENHETRo

Cnoete DE MoroREs

DrnrroR Eurno-TÉcuco ( ETO)

Clorre EurRo-TÉclr r co

AB
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ELrrnrcrsrn

MneurrursrR
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Apresentam-se abaixo algumas evidencias da reunião rcalizada nas instalações do lEM, a 27 de

Julho de 2019, com os representantes das principais entidades formadoras da Região Autónoma

da Madeira: IPTL; lQ; EPHTM e a Escola de Marítimos.

Assistiram à reunião:

1- Comandante João Fonseca Ribeiro- Escola Marítimos

2- Dr. Luís Oliveira- EPHTM

3- Dra. Adelaide Borges- lEM, lP-RAM

4- Dr. Maurício Pereira- IPTL

5- Dra. Natacha Nogueira- consultora do Projecto Grow Rup

6- Dra Délia Franco - lQ, IP-RAM

.-7?

, tl

íç'€
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Tabela lV - Lista de cursos disponíveis no IPTL em 201912020

Cursos providenciados pelo IPTL

Segurança Básica
Condução de Embarcações de Salvamento rápidas
Condução de Embarcações de Salvamento (Exceto
rápidas)
Responsáveis pelos cuidados de saúde a Bordo

Controlo de Multidões e Segurança

Familiarização em Navios RO-RO de passageiros

Controlo de Operações e Combate de lncêndios

Sensibilização para a proteção PSA

Qualificação Funções Especiais de Proteção

Operador de Rádio

Tabela V - Lista da oferta formativa da EPHTM em 2Q1912020

Oferta formativa da EPHTM em 2O19|2O2O

Técnico/a de Cozinha/ Pastelaria

Técnico/a de Restaurante/ Bar

Rececionista de Hotel

Técnico de Agência de Viagens e Transportes

Curso Guias de Mar (202012021)

Tabela Vl - Divulgação e calendarização da formação modular da EPHTM
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Tabela Vll - Lista da oferta formativa do lQ em 201912020

Oferta formativa do lQ em 201912020

Centro de Formação Profissional da Madeira

- Técnico/a de Mecatronica Automovel (3o Ano)

- Técnico/a de lnformação e Animação Turística (3o Ano)

- Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-Estar (3o Ano)

- Técnico/a de lnstalações Elétricas (2o Ano)
- Técnicoia de Geriatria (2o Ano)
- Técnico/a de Vendas (2o Ano)
- Esteticista (1o Ano)
- Cabeleireiro/a (1o Ano)
- Técnico/a de Mecatronica Automovel (1o Ano)
- Técnico/a de Mecatrónica (1o Ano)

Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes:

- Técnico/a de Eletronica e Telecomunicações (3o Ano)
- Técnicoia de Turismo (3o ano)

- Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital (3o ano)
- Técnico/a de Organização de Eventos (2o Ano)

- Técnico/a de Receção e Orçamentação de Oficina (2o Ano)

- Técnico/a de Refrigeração e Climatização (2o Ano)
- Técnico/a de Turismo Ambiental e Rural (2o Ano)
- Técnico/a de Gestão de Equipamentos lnformáticos (2o Ano)
- Técnico/a de lnformática - lnstalação e Gestão de Redes (1o Ano)

- Técnico/a de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade (1o Ano)

- Técnico/a de Refrigeração e Climatização (1o Ano)
- Técnico/a de Eletronica e Telecomunicações (1o Ano)

- Técnico/a de Comunicação, Marketing e Publicidade (1o Ano)

- Mecânico/a de Automoveis Ligeiros (2o ano)
- Operador/a Agrícola (1 ano letivo)
- Pintor/a de VeÍculos (1 ano letivo)

- Técnico/a Comercial (1 ano letivo)

- Operador/a de Jardinagem (1 ano letivo)

- Curso de Educação e Formação de Adultos (EFA) - Escolar
Secundário (1o e 20 Ano)
- Curso de Educação e Formação de Adultos (EFA) - Escolar/Básico
(1o e 20 Ano)
- Cursos de Português para Falantes de Outras Línguas (75 horas)
- Cursos de Línguas Estrangeiras: lnglês, Francês e Alemão (50
horas)
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