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Introdução 
 

O presente relatório de progresso refere-se ao Projeto Grow RUP (PGI 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”.  

 Tratando-se do 2º Relatório de Progresso, pretende-se documentar/monitorizar os principais 

progressos e constrangimentos decorridos no sétimo semestre do projeto (janeiro a junho 2020). 

Adotou-se uma estrutura semelhante ao 1º Relatório de Progresso, de modo a permitir uma 

análise sequencial do trabalho desenvolvido em cada uma das 4 Ações contempladas no período 

a que refere, 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. 

Importa contextualizar que o presente relatório decorre num período excecional, marcado pela 

pandemia mundial causada pela COVID-19. Em resposta a esta crise, o Governo Português 

adotou uma série de medidas excecionais e temporárias. No dia 18 de março de 2020 foi 

decretado o Estado de Emergência, pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, 

tendo o mesmo prevalecido até ao dia 02 de maio, Decreto do Presidente da República n.º 17-

A/2020. Findo este período, prevaleceu o Estado de Calamidade até ao dia 30 de junho de 2020, 

iniciando-se à data um plano de desconfinamento em três fases (4 de maio, 18 de maio e 1 de 

junho), com o objetivo de possibilitar uma reabertura gradual de vários setores de atividade. 

 

E é neste contexto singular e excecional de pandemia que as palavras proferidas pelo 

Comissario Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, Virginijus Sinkevičius, fazem sentido: 

«As energias renováveis marítimas, os alimentos provenientes do mar, o turismo costeiro e 

marítimo sustentável, a bioeconomia azul e muitas outras atividades que constituem a economia 

azul ajudar-nos-ão a sair desta crise mais fortes, mais saudáveis, mais resilientes e mais 

sustentáveis» (in, Relatório de 2020 sobre a Economia Azul: setores «azuis» contribuem para a 

recuperação e abrem caminho para o Pacto Ecológico Europeu, Bruxelas, 11 de junho de 2020). 
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AÇÃO 1- Identificação das competências profissionais regionais no 
contexto da economia azul 

 

Tal como descrito no 1º Relatório de Progresso, 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 Instituto de Emprego 

da Madeira (IEM) e avaliar o potencial mercado de trabalho no âmbito da economia azul. 

Transposta a fase de diagnóstico contemplada no 1º relatório, no período a que refere o 

presente relatório de progresso (janeiro a junho 2020) deu-se continuidade ao programa de 

trabalho definido anteriormente.  

No que se refere à caracterização das necessidades de formação dentro das ocupações 
relacionadas com a economia azul, após realização de reuniões presenciais e online, 

desenvolveu-se em parceria com a recém instituída Direção Regional do Mar (Secretaria de Mar 

e Pescas), o inquérito contemplado no 1º Relatório de Progresso, relativo à caracterização do 
mapa de pessoal das empresas regionais direta e indiretamente associadas à economia 
azul e à economia do mar.  

A elaboração do inquérito desenvolveu-se em quatro momentos:  

Janeiro 2020: reuniões presenciais internas para discussão preparatória dos objetivos do 

inquérito; estabelecimento da metodologia a adotar e organização do mesmo; elencar a lista 

preparatória de participantes de acordo com atividade comercial; definição de documentos 

estruturais para a elaboração do inquérito. 

Fevereiro - Abril 2020: Leitura de documentação de suporte à elaboração do inquérito, 

considerando o contexto socioecónomico da região e as melhores práticas implementadas por 

diversos projetos europeus (Anexo I).  

Maio 2020: Reunião interna online para partilha de potenciais perguntas a constar na versão 

final do inquérito; reunião online com membros da Direção Regional do Mar (DRM) para potenciar 

a partilha de informação e disseminação do inquérito;  

Junho 2020: Elaboração da versão final do inquérito em formato word (Anexo I), acordada 

entre o IEM e a DRM. À data de conclusão do presente relatório, o inquérito encontrava-se 

terminado, tendo-se dado início à sua transposição para formato digital. Contudo, considerando 

o contexto pandémico patente na realidade económica na RAM, com particular enfase no sector 

turístico, e admitindo alguma retoma de atividade económica prevista para o mês de julho, 
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considerou-se oportuno adiar o envio do inquérito às empresas, na expetativa de obter maior 

percentagem de respostas e que estas não fossem condicionadas pelo contexto da pandemia. 

No que concerne à avaliação do perfil profissional e diversidade das competências 
no universo de desempregados inscritos no IEM no 7º semestre, procedeu-se à comparação 

com os dados apresentados no anterior relatório de progresso, sendo que para efeitos de 

comparação, utilizaram-se novamente os dados sobre emprego e formação profissional 

extraídos dos correspondentes relatórios do IEM, referentes ao período compreendido entre 
janeiro e junho de 2020.  

No primeiro trimestre de 2020, a RAM registou uma taxa de desemprego de 5,6%, valor 

inferior ao registado no mesmo período no ano transato (7%). No final de março de 2020 

registaram-se 15.646 desempregados inscritos no IEM, o que corresponde a uma redução de 

4,1% e menos 665 inscritos comparativamente ao final de março de 2019.  

O mês de abril decorreu num cenário de Estado de Emergência, com a grande maioria 

da população em confinamento. Estas medidas tiveram efeito direto na evolução do desemprego 

registado pelo IEM, que apresentou um valor de 16.435 desempregados no final do mês de abril, 

o que corresponde a um aumento de 5,0% face ao mês anterior. A evolução face ao mês 

homólogo é menos acentuada, numa variação de +1,5% (+242 inscritos). 

O mês de maio de 2020 decorreu num cenário de desconfinamento gradual da população, 

após as medidas de isolamento adotadas para prevenção do surto da doença Covid-19. Todo o 

contexto restritivo à atividade económica teve impacto direto na evolução do desemprego 

registado pelo IEM, que apresentou um valor de 17.465 desempregados no final do mês de maio, 

correspondendo a um aumento de 6,3% face ao mês anterior (+1.030 desempregados). Esta 

evolução é mais gravosa em termos homólogos, registando-se um crescimento de 10,9% face a 

maio de 2019, uma vez que a região apresenta normalmente um decréscimo significativo do 

número de inscritos nos meses de abril, maio e junho, associado ao aumento da atividade 

turística, que não foi possível concretizar em 2020 (Figura 1).  
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Figura 1 - Evolução do desemprego registado na RAM entre janeiro 2017 e maio 2020 

 

Contudo, importa referir que o aumento do desemprego registado em maio não se deveu 

apenas a um aumento de novos desempregados, mas decorreu também das dificuldades atuais 

de reintegração direta no mercado de trabalho. Efetivamente, apesar da retoma gradual da 

atividade económica, subsistem barreiras que condicionam o volume de atividade das entidades, 

e em consequência, a procura de mão-de-obra e a oferta formativa. Assim, o IEM continuou a 

registar restrições no encaminhamento de candidatos a ofertas de emprego, formação 

profissional ou programas de emprego. Deste modo, com a redução das saídas de desemprego 

e o aumento do número de entradas no desemprego é inevitável o aumento do desemprego 

registado no fim do mês de maio. 

Do total das 14 atividades profissionais identificadas em áreas de trabalho direta ou 

indiretamente associadas à economia azul verificou-se, tal como expectável uma oscilação de 

números, mas não ao nível da caracterização de cada uma das áreas profissionais.  

Comparativamente ao semestre anterior (julho a dezembro 2019), verificou-se no primeiro 

semestre de 2020 um aumento de 4580 inscritos para 5919 (+22%) (Figura 2), dos quais 599 

apresentavam formação na área em que exerceram funções, incluindo 354 com formação ao 

nível do ensino secundário. Os restantes 5320 não apresentavam formação na área de trabalho, 

sendo que à semelhança do semestre anterior, uma grande percentagem (41%) trabalhou menos 

de um ano no respetivo setor de atividade, com particular enfase para o sector hoteleiro- Andares 

(Figura 3).  
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Figura 2 - Número de inscritos no IEM em junho de 2020, com experiência profissional em 

atividades direta ou indiretamente associadas à economia azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Número de inscritos no IEM em junho de 2020, com experiência profissional sem 

formação específica nas atividades direta ou indiretamente associadas à economia azul 
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A caracterização por grupo etário revelou que 45% dos desempregados têm mais do que 

45 anos. O grupo dos que possuem entre 25 e 44 anos apresentou um forte crescimento no 

semestre (+45% do que em dezembro de 2019), passando a agregar 43% do total de 

desempregados com experiência ou formação nestas áreas (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Número de inscritos no IEM por grupo etário em dezembro de 2019 e junho 2020 

 

Os grupos etários entre os 25-34 e os 35-44 anos foram os grupos que apesentaram um 

maior acréscimo de desempregados com formação na área de atividade comparativamente a 

dezembro de 2019 (Figura 5), ainda que naturalmente esta tendência se tenha verificado também 

na percentagem de inscritos sem formação (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Número de inscritos no IEM por grupo etário com e sem formação na área de 

atividade. Dados fornecidos pelo IEM, referentes a dezembro 2019 e junho 2020 
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9% dos desempregados com experiência profissional ou formação nestas áreas eram 

considerados desempregados de longa duração (DLD), tendo 12 ou mais meses de inscrição no 

IEM, num total de 2336 desempregados. Destes, 1483 desempregados detinham 24 ou mais 

meses de inscrição, sendo considerados desempregados de muito longa duração (DMLD). Face 

a dezembro de 2019, o grupo dos DLD apresenta um crescimento de 13%, tendo, no entanto, 

diminuído o seu peso relativo no total de desempregados, em consequência do elevado número 

de novos inscritos, fruto do contexto pandémico atual. 

De acordo com a identificação efetuada no 1º Relatório de Progresso, relativamente à 

classificação dos recursos humanos associados ao setor marítimo em duas categorias - 

marítimos e não marítimos, trocaram-se impressões e mantiveram-se reuniões online com a 

empresa Marítimos Manning de Portugal-MMP, na pessoa da Dra. Carla Olival (cujas evidencias 

providenciamos no Anexo I), como forma de identificar o perfil requerido para recrutamento de 

pessoal para exercer atividade no sector marítimo.  

No seguimento da troca de impressões, a MMP reconheceu a dificuldade em identificar 

formandos com certificação técnica apropriada, pelo que optou por expandir o foco e recrutar 

pessoal não técnico para navios de passageiros, para exercer atividades a bordo em áreas 

diversas como cozinha, pastelaria, empregado de mesa e empregado de bar. Fruto das reuniões 

mantidas, acordou-se que o IEM irá proporcionar a divulgação das várias ofertas de empregos 

requeridas pela MMP junto dos desempregados inscritos e constantes na sua base de dados. 

Face aos constrangimentos associados à Covid-19, as atividades de atendimento ao público e 

convocatórias presenciais estiveram drasticamente condicionadas, encontrando-se, ainda, 

parcialmente afetadas desde maio a esta parte. Nesse sentido, o IEM propôs-se a enviar a 

informação aos inscritos com o perfil requerido mediante envio de email e através da divulgação 

junto dos Polos de Emprego, estruturas de apoio ao emprego e de proximidade, porque 

deslocalizadas pelos vários concelhos da Região. 
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AÇÃO 2 - Aumentar a formação profissional e a certificação de 
competências 
 

A Ação 2 destina-se a promover a competitividade das PME, através da melhoria das 

competências profissionais dos seus recursos humanos, centrando-se no grupo de 

desempregados entre os 30 e os 45 anos, competências essas enquadráveis nos percursos 

formativos plasmados no Catálogo Nacional de Qualificações, com chancela da Agência 

Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP).  

No contexto da pandemia, o desenvolvimento da Ação 2 sofreu obrigatoriamente 

constrangimentos no cronograma. Apesar da equipa de trabalho do IEM, designada para o efeito, 

ter progredido na identificação das formações pretendidas, não foi possível executar um plano 

de trabalho conjunto com as entidades parceiras, promotoras no terreno desta ação. 

Reconhecendo a situação excecional desencadeada pela COVID-19, as PME e as entidades 

formativas regionais identificadas no 1º Relatório de Progresso viram-se impedidas de 

desenvolver as atividades previstas. Nesse sentido, foi inevitável a implementação de um 

conjunto de medidas para acautelar a proteção social dos formandos e dos destinatários 

integrados, recorrendo quando possível a planos extraordinários de formação online, ou mesmo 

ao encerramento parcial de formações presenciais. 

Apesar do drástico abrandamento do ritmo na Ação 2 em virtude da atual crise sanitária, 

(por impossibilidade, por parte do IEM, de convocar candidatos e de desenvolvimento de 

formações presenciais) mas reconhecendo a necessidade de atrair os desempregados para uma 

área profissional com excelentes perspetivas de empregabilidade, a equipa do IEM continua a 

trabalhar na ação, delineando as melhores ofertas formativas para, oportunamente, apresentar 

proposta às entidades formadoras e demais stakeholders. Entre as principais barreiras 

identificadas para a transferência de inscritos no IEM, à oferta formativa existente e à indústria, 

diagnosticaram-se diversos constrangimentos, nomeadamente, a escassa colaboração entre os 

sectores de formação profissional e as PME, algum desconhecimento sobre os requisitos de 

funcionamento dos primeiros e as reais necessidades de formação do mercado. Foram 

identificadas também lacunas relativas às oportunidades de emprego oferecidas pelos setores 

da economia azul na Região, e algumas lacunas na legislação (especialmente em setores 

emergentes), bem como restrições resultantes de limitações de infraestruturas de I+D+, 

especialmente orientadas para a colaboração tecnológica em PME de setores da economia azul. 

Por outro lado, a pandemia evidenciou as vastas oportunidades de trabalhar e aprender 

digitalmente, como forma de ultrapassar barreiras geográficas, destacando a necessidade de 

ponderar a oferta formativa em modelo integral ou parcialmente online. Esta é, aliás, uma das 

razões pelas quais a Comissão Europeia, na Comunicação de 27 de maio de 2020 (COM(2020) 
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442 final) sobre o próximo orçamento da UE, reiterou o seu compromisso de «contribuir para 

impulsionar a competitividade e a soberania tecnológica (...) [através do] (...) investimento em 

infraestruturas e competências digitais».  

Neste sentido, o inquérito desenvolvido na Ação 1 (Anexo I) incluiu uma seção com o 

objetivo de identificar o interesse por formações online, complementadas com estágio em 

ambiente empresarial (componente prática de Formação em Contexto de Trabalho), bem como 

a identificação da oferta formativa oferecida pelas empresas associadas à economia regional do 

mar.  
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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 e emergentes relacionadas com a economia do 

mar e com ideias de negócio inovadoras. 

Como referido no relatório anterior, o protocolo assinado entre o IEM e o Instituto de 

Desenvolvimento Regional (IDR), organismo responsável pela coordenação e gestão da 

intervenção dos fundos comunitários na RAM, permitiu estabelecer um canal de comunicação 

entre ambas as entidades, facultando informação sobre os projetos aprovados FEDER e FSE.  

De acordo com informação cedida pelo IDR, no primeiro semestre de 2020 não houve 

aprovação de novos projetos com financiamento FEDER, pelo que a caracterização efetuada no 

1º Relatório de Progresso, referente ao número de postos de trabalho e natureza dos projetos 

mantém-se atualizada. Neste contexto importa referir que no que concerne à aprovação de 

candidaturas e à execução financeira e física do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER) e o Fundo Social Europeu (FSE), através do Programa regional “Madeira 14-20”, à data 

de 31.03.2020, a taxa de execução do PO Madeira era de 57%. Do total de 3254 operações 

aprovadas, 3101 foram apoiadas pelo FEDER e 153 pelo FSE, representando 91% do total 

programado para o período 2014-2020 no PO (Figura 6).  

Recorde-se que a dotação financeira total atual se fixou nos 401,2 milhões de euros, 

comparticipada pelo FEDER em 271,6 milhões de euros (dos quais 58,2 milhões de euros 

FEDER-RUP – dotação adicional para as regiões ultraperiféricas) e pelo FSE em 129,6 milhões 

de euros, conforme Decisão da Comissão C (2020) 1529, de 05/03/2020.  

Ainda de acordo com informação do IDR, no primeiro trimestre de 2020, o nível de 

performance das Aprovações verificou uma correção, fruto da conclusão e revogação de alguns 

projetos, mantendo-se um bom ritmo de execução, quer na componente FEDER, quer na 

componente FSE, componente esta, em que se perspetiva um rápido esgotamento da dotação 

global do período de programação do PO. 
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Figura 6 - Evolução da Taxa de Aprovação/Execução/Pagamento Madeira 14-20  

Dados obtidos publicados no Boletim Trimestral do IDR (www.idr.madeira.gov.pt)  

  

 Nesta fase de desenvolvimento do PO, os níveis de absorção de recursos do FEDER 

apresentaram-se significativamente concentrados no Eixo Prioritário 11- Sobrecustos da 

Ultraperificidade, seguindo-se o Eixo 3- Reforçar a competitividade das Pequenas e Médias 
Empresas. Na vertente do FSE, o Eixo 9- Investir em Competências, Educação e 
Aprendizagem ao longo da Vida representa mais de 50% do valor FSE aprovado, seguindo-se 

o Eixo 7- Promover o Emprego e Apoiar a Mobilidade Laboral (30% do FSE). O Eixo 9 viu 

até maio de 2020 cerca de 3574 jovens apoiados nos cursos de dupla certificação ISCED 3, 

sendo que relativamente ao Eixo 7 foram abrangidos 6250 desempregados, incluindo 

desempregados de longa duração.  

 

De acordo com o Relatório da Economia Azul de 20201, apesar das repercussões da 

pandemia de Covid-19 sobre setores como o turismo costeiro e marítimo, as pescas e a 

aquicultura, a economiza azul encontra-se de “boa saúde”. Contudo, o excelente desempenho 

do PO Madeira 14-20, acrescido do contexto pandémico atual, condiciona a implementação de 

iniciativas práticas na área da economia azul. Não obstante, é fulcral o desenvolvimento de 

estratégias para apoiar a médio prazo projetos empresariais inovadores.  

 
1European Commission (2020). The EU Blue Economy Report. 2020. Publications Office of the European Union. Luxembourg 
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A reconhecida necessidade de apoiar projetos empresariais inovadores, sobretudo 

projetos apoiados no conhecimento e tecnologia que promovam a criação de emprego 

qualificado, fomenta o estabelecimento de parcerias e protocolos com diferentes entidades com 

competências na matéria.  

Estas iniciativas deverão contribuir para orientar os empresários, nas fases iniciais, a 

desenvolverem e compreenderem os conceitos de negócio inovador e a criar postos de trabalho 

no contexto da Economia Azul, adequado à Região e às oportunidades de financiamento 

existentes.  

Considerando a existência da nova Direção Regional do Mar, entidade com competências 

na área da economia azul e do ordenamento do espaço marítimo na RAM, e com a 

responsabilidade da implementação da Escola de Marítimos, durante o semestre a que refere o 

presente relatório, realizaram-se diversas reuniões online, visando abordar o tema do 

empreendedorismo na área da economia azul e identificação de outros parceiros promovedores 

do empreendedorismo na Região. Estabeleceu-se, no decorrer das reuniões, a pertinência de 

avaliar o potencial de desenvolvimento de um programa de atividades para ajudar aspirantes a 

empresários a estarem preparados para o investimento, orientando o planeamento eficaz das 

suas ideias de negócios para a fase em que possam garantir investimento externo. 

Reconheceu-se, também, a necessidade acrescida de criar uma rede de colaborações 

externas, nomeadamente com empresas como a Startup Madeira, considerando que a mesma 

faz parte da rede europeia de business and innovation centres e da recém-criada Rede Nacional 

de Incubadoras. O objeto de negócio da Startup Madeira, que já colabora com o IEM em sessões 

de esclarecimento e divulgação dirigidas a desempregados, referir-se-ia a apoio prestado aos 

empreendedores na conceção de planos de negócio, identificação de qual o sistema de 

incentivos mais adequado para as ideias empreendedoras e como efetuar o registo de uma 

marca ou patente com um parceiro especializado.  

 

No que refere às iniciativas internas do IEM para promoção do empreendedorismo azul 

(e verde), com enquadramento FSE, procedeu-se à alteração do programa PEED (Programa de 

Estímulo ao Empreendedorismo dos Desempregados), tendo sido publicado no Jornal Oficial da 

Região Autónoma da Madeira (JORAM), no dia 6 de fevereiro de 2020, o novo programa com a 

designação CRIEE - Programa de Criação de Empresas e Emprego (Anexo II). 

O CRIEE pretende: 1) incentivar e apoiar a criação do próprio emprego por parte de 

desempregados com espírito empresarial, que sejam detentores de uma ideia de negócio 

técnica, económica e financeiramente viável e 2) viabilizar um projeto de qualquer natureza ou 

forma jurídica, bem como contribuir para a eventual criação de outros postos de trabalho 

necessários ao desenvolvimento desse projeto. 
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No âmbito do CRIEE, com particular relevância para o Plano de Ação DEEPBlue 

economy, estabeleceram-se, entre outros, os seguintes critérios: 

• Apoio financeiro aos postos de trabalho (máximo 4 postos): 

• O apoio financeiro por posto de trabalho criado é no montante equivalente a 10 vezes o 

Indexante dos Apoios Sociais (IAS), sendo majorado em 10% quando o posto de trabalho 

for preenchido por jovens até os 30 anos, desempregados de longa duração, com 
idade igual ou superior a 45 anos e beneficiários do RSI, 20%, quando o posto de 
trabalho seja preenchido por desempregados de muito longa duração e em 30%, 

quando o posto de trabalho seja preenchido por pessoa com deficiência e/ou 

incapacidade. As majorações não são acumuláveis entre si, optando-se pela mais 

vantajosa.  
• Os projetos de criação de emprego no âmbito da economia azul, verde e/ou circular, 

beneficiam de um apoio financeiro correspondente a 10% do apoio financeiro à 
criação dos postos de trabalho. 

 

Os critérios de valorimetria do CRIEE estão definidos na Portaria 6/2020 de 16 de 

Fevereiro, sendo de particular relevância o conceito Valorização do Projeto de Emprego (VPE), 

assim denominado por ser a variável que irá determinar se o projeto detém a valorização 

necessária para ser sujeito à análise económico financeira. O VPE será determinado pela soma 

ponderada das ponderações parcelares obtidas para cada um dos critérios de valorimetria a 

seguir, através da aplicação da seguinte: 

VPE = 0,15 A + 0,20 B + 0,15 C + 0,40 D+0,05 E+0,05 F, onde: 

A = Instalações (15%) 

B = Experiência e Formação (20%) 

C = Investimento e Postos (15%) 

D = Capacidade Promotora (40%) 

E = Inovação (5%) 

F = Economia Verde/Azul/Circular (5%) 

 

Serão elegíveis todos os projetos com VPE igual ou superior a 50,00 pontos e em caso 

de igualdade, em função da antiguidade da candidatura. 

 

 No período referente ao presente relatório, essencialmente por imposições das medidas 

excecionais do COVID-19, ocorreram somente 9 aprovações do programa, no período 

compreendido entre o mês de fevereiro (ainda com designação PEED) e março (Anexo II). Não 

obstante nenhum dos projetos aprovados ter recebido majorações, em razão de tratar-se de 
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projetos no âmbito da economia azul, nem terem sido aprovados apoios à formação de 

promotores, realce para o facto de o programa ter apoiado a criação de 15 novos postos de 

trabalho, com um total de financiamento FSE no valor de 137 142,06 €. 
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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.  

Em conformidade com as medidas adotadas de isolamento social durante o estado de 

emergência e de calamidade, o IEM cancelou todas as ações de divulgação presenciais, tendo 

adiado as mesmas para data a definir, sendo que o respetivo agendamento estará sujeito à 

normalização dos serviços de entidades públicas e privadas, de acordo com a evolução da 

pandemia. 

 Ainda que o recurso a plataformas digitais fosse uma opção viável em contexto de 

emergência e isolamento social, foi da opinião da equipa de trabalho do Plano de Ação, que as 

ações de divulgação pretendidas não seriam eficazes na opção digital, em função de vários 

fatores, nomeadamente, inexistência de equipa técnica para preparação de conteúdos digitais; 

inexistência de equipamentos e software adequados, baixo nível de formação do público alvo 

(desempregados) no uso de plataformas digitais dificuldades de envolvência, considerando o 

isolamento social imposto pelas medidas excecionais; a exigência de disponibilidade de 

equipamento eletrónico por parte do público alvo das ações. O IEM adotará medidas 

complementares em devido tempo, na medida do que se entenda útil e necessário para dar 

cumprimento às ações pretendidas no âmbito da divulgação do Plano de Ação. 

 A análise aos dados estatísticos da página web do IEM (https://www.iem.madeira.gov.pt/) 

revelou: 

 

Página Inicial – HOME (versão criada em setembro de 2020) 

- Visualizações de página (Número total de página visualizadas. São contabilizadas as 

visualizações repetidas de uma única página) - 268.319 

- Visualizações de páginas únicas (Visualizações de páginas únicas é o número de sessões 

durante as quais a página especificada foi visualizada pelo menos uma vez) - 116.454 

 

Página CRIEE (publicada a 06 de fevereiro de 2020): 

- Visualizações de página (Número total de página visualizadas. São contabilizadas as 

visualizações repetidas de uma única página) - 1.846 

- Visualizações de página únicas (Visualizações de páginas únicas é o número de sessões 

durante as quais a página especificada foi visualizada pelo menos uma vez) - 1.595 
Na sequência da publicação do programa CRIEE, ou seja, entre 6 de fevereiro e meados de 

junho, foram desenvolvidas sessões de esclarecimento presenciais (Anexo III), tendo sido 

realizadas 9 sessões, nas quais participaram cerca de 100 pessoas. Estas sessões contaram 
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com uma audiência média aproximada de 11 participantes, na sua maioria desempregados,

sendo que em situações normais assistem 1, no máximo 2 pessoas, não desempregadas. Foi,

igualmente, concebida uma brochura de divulgação, como forma de promoção do mesmo (Anexo

lll). A implementação do programa saiu também na comunicação social o que contribui para a

ampla difusão do mesmo (Anexo lll).

Ainda que com as limitações referidas, foi feita a divulgação da nova Portaria relativa à Medida

CRIEE através da divulgação da Newsletter do lEM, designada NewsEmprego, ed.n.o 40, de

março 2020 (Anexo lll), tendo tido uma abrangência de 11 652 emails enviados (a

desempregados, entidades parceiras e parceiros institucionais) e de I 666 rececionados com

sucesso. A data atual, pela sua importância, esta medida continua ativa no banner do site,

podendo ser acedida através do link iem.madeira.gov.pUempreendedorismo/criee/ (Anexo lll).

Funchal, 29 de junho 2020.

A Consultora do Projeto Grow RUP

(Natacha Nogueira)

18
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ANEXO I 
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Listagem de páginas a consultar para elaboração do Inquérito 

1) https://www.projectmates.eu/pilot-experiences/ - O objetivo geral do projeto MATES 

corresponde ao desenvolvimento de uma estratégia de capacitação que aborde os 

principais fatores de mudança no setor marítimo, em particular na construção naval e nas 

energias renováveis offshore. Estes setores estão fortemente relacionados, requerendo 

novas capacidades para os seus trabalhadores, numa economia do mar que se pretende 

cada vez mais digital, verde e orientada pelo conhecimento.  

2) http://www.smartblueproject.com/ - O objetivo do SmartBlue é reforçar a competitividade 

das empresas marítimo-turisticas na área de cooperação do MAC através de uma rede 

supra-regional de clusters e agentes marítimos que promovem processos de inovação e 

internacionalização, aproveitando sinergias, capacidades e recursos em conjunto. 

3) Deliverable do projecto SmartBlue - Diagnóstico subsector Náutica de recreio Madeira.23 

pp. 2018. 

4) https://www.emporia4kt.com/- trabalha para o desenho e implementação de ações entre 

os atores da hélice tripla para fomentar a inovação e a competitividade nos setores da 

Economia Azul. Ao focar na atualização das competências da Academia para a 

transferência de conhecimento (KT) e inovação, este projeto pretende permitir a 

conceção de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (RDI) dirigidos ao 

mercado. Em Portugal tem como sócios a agência de Inovação e a DGRM. 

5) https://www.cedefop.europa.eu/pt- Centro europeu para o Desenvolvimento da Formação 

Profissional 

6) https://ec.europa.eu/esco/portal/version- Uma taxonomia das qualificações, 
competências e profissões europeias  

7) https://www.clustercollaboration.eu/tags/blue-economy 

8) https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/focus-

apprenticeships-2016#_definition_of_apprenticeship 

9) https://www.bluact.eu/?fbclid=IwAR2q8x6e9AgPdOfFaofJoFqEhRzN0nA4UksGszkEMD

5TQ7RQs8m8f5YQ6EQ 

 

Lista de documentos a ler para elaboração do inquérito: 

1) The Oceans Economy in 2030. OECD, 2016 

2) Informe de actividad de la economía azul en canarias 2019. CETECIMA, 2020. 

3) COM(2016) 381 final. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, 

ao Comité Económico e social Europeia e ao Comité das Regiões uma Nova Agenda de 

Competências para a Europa. Trabalhar em conjunto para reforçar o capital humano, a 

empregabilidade e a competitividade. Bruxelas, 10.6.2016. 
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4) European Commission. The EU Blue Economy Report. 2020. Publications Office of the 

European Union. Luxembourg, 2020. 

5) DGERT. International mobility in apprenticeships: focus on long-term mobility: Portugal. 

Cedefop ReferNet thematic perspectives series. 2020. 

6)  Estrategia de Capacitación para gestores y usuarios de espacios marinos protegidos de 

la Red Natura 2000. 2019. 

7) Strategy baseline to bridge the skills gap between training offers and industry demands of 

the Maritime Technologies value chain, September 2019 - MATES Project. 

8) Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills. Maritime Technologies.  Responding to skills 

mismatches at sectoral level. A key action of the New Skills Agenda for Europe. 2017. 

9) Lifelong learning, mobility and new training programs in the blue economy. Best practices 

and user stories. European Comission. 2018. 

 

Webinar com relevância para elaboração do Inquérito 
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Inquérito Desenvolvido pela equipa de trabalho do IEM e da Direção Regional do Mar  
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Evidência - Reunião entre o IEM e a MMP (28 Abril 2020) 

 

                       Adelaide Borges (IEM)                                          Carla Olival (MMP) 
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Publicação do Programa CRIEE no Jornal Oficial 
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Projetos PEED e CRIEE Aprovados no 1º Semestre de 2020 
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ANEXO III 
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Sessão de informação do Programa CRIEE  
Auditório do IEM (07/02/2020) 
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Brochura de divulgação do Programa CRIEE 

 

 

 

 

Divulgação do Programa CRIEE na imprensa regional  

 

in Jornal Económico, Edição online 17 Fevereiro 2020 
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in Diário Notícias da Madeira, Edição impressa, 16 fevereiro 2020 
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in Jornal da Madeira, Edição impressa, 16 fevereiro 2020 
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NewsEmprego, Newsletter IEM, março 2020 
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Printscreen Website IEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(www.iem.madeira.gov.pt) 
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