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I ntrod ução

O presente Relatório lntercalar ou 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".

Tratando-se do 40 e último Relatório, o documento foi elaborado com o objetivo de agregar

toda a informação resultante da monitorização do nono semestre do projeto fianeiro a junho de

2021), documentando os principais progressos e constrangimentos da implementação do Plano

de Ação DEEPBIue Economy - volvidos 18 meses desde a sua conceção.

O mundo, a Europa, a União Europeia e as suas regiões vivem, ainda, de forma premente os

efeitos da pandemia do SARS COV 2 (COVID 19). Ainda que o primeiro semestre de 2021

trouxesse uma perspetiva de recuperação, marcada por contornos e calendários incertos, todas

as regiões europeias e, por maioria de razão, as regiões ultraperiféricas (RUP) sofrem os efeitos

económicos e socias gravosos decorrentes da crise sanitária. Se por um lado é certo que as

RUP trazem ao território da União uma incontornável dimensão marítima e um posicionamento

estratégico - nos oceanos Atlântico (designadamente os arquipélagos dos Açores e da Madeira)

e índico e no mar das Caraíbas1, também é inegável a vulnerabilidade acrescida destas regiões

à pandemia. Ainda que as previsões da Comissão Europeia, antevejam uma recuperação da

economia europeia a um ritmo ligeiramente mais rápido do que se esperava, uma vez que a

atividade no primeiro trimestre do ano excedeu as expectativas2, a retoma afigura-se mais difícil

e longa nas RUP devido aos constrangimentos permanentes, tais como o afastamento, a

insularidade, a pequena dimensão e a dependência económica de alguns produtos, que

restringem a rápida recuperação económica a curto prazo.

Segundo Augusta Aguiar, Secretária Regional de lnclusão Social e Cidadania, "as condições

climáticas e geográficas das novas regiões ultraperiféricas da Europa são diferentes do

panorama do resto do continente europeu, realidade essa que implica, não apenas

constrangimentos, como também oportunidades para as suas economias e desenvolvimento".

No caso da Madeira, "será dado especial destaque ao megacluster do mar e à sua importância

para o desenvolvimento de uma economia azul".3

t https://www.2021portugal.eu/media/osfbwecl/presid%C3%AÃncia-portuguesa-do-conselho-da-uni%C3%A3o-
europeia_pt.pdf
2 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-
forecasts/su m mer-2021-economic-forecast_en
3 https://www.dnoticias.pt/2021'14/27/258550-augusta-aguiar-aponta-tres-programas-que-apoiam-emprego-em-
a reas-sustentaveis/
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noAçÃO L- ldentificação das competências profissionais regionais

contexto da economia azul

Tal como descrito nos Relatórios de Progresso anteriores, 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 a avaliação do potencial mercado de trabalho no âmbito da

economia azul, perante os constrangimentos temporários impostos pela COVID-19.

No período a que se refere o presente Relatório de Progresso (janeiro a junho de 2021) deu-

se continuidade ao programa de trabalho definido anteriormente.

No que concerne à avaliação do perfil profissional e diversidade das competências no

universo de desempregados inscritos no IEM no 9o semestre do projeto, no presente

Relatorio de Progresso manteve-se o critério de comparação utilizado nos Relatórios, recorrendo

aos dados sobre emprego e formação extraídos dos correspondentes relatórios do lEM,

referentes ao período compreendido entre janeiro e junho de 2021.

Em 2021 iniciou-se uma nova série dos dados do lnquérito ao Emprego, que inclui, entre

outras alterações, a de deixar de considerar como empregadas as pessoas ocupadas em

atividades de agricultura e pesca para autoconsumo e a restrição da população ativa ao grupo

dos 16 aos 89 anos.

Por esta razão, com referência a esta série e à luz dos novos critérios, os dados dos trimestres

anteriores foram revistos, pelo que não deverão ser estabelecidas comparações diretas entre

séries de dados diÍerentes.

Atendendo a que este é o último Relatório e face aos efeitos da pandemia,farâ sentido efetuar,

primeiramente, uma análise global da taxa de desemprego na Madeira entre 201 9 e 2021 (Figura

1).

Conforme mencionado anteriormente, as repercussões da COVID-19 fazem-se sentir a nível

mundial, com efeitos acentuados nas RUP, enquanto destinos insulares turísticos.

A taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2021, situada em 9,67o, revela uma quebra de

1,6 pontos percentuais (p.p) relativamente ao último trimestre de 2020 (11,2o/o - valor mais alto

registado nos últimos três anos e meio) e em 3,7 p.p. face ao trimestre homólogo.
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Taxa de Desemprego Trimestral
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Figura 1. Estimativas apuradas e divulgadas pelo lnstituto Nacional de Estatística, LP. (lNE) e pelo

EUROSTAT - Serviço de Estatística da União Europeia (valores revistos em 2021).

Os resultados do lnquérito ao Emprego do 1.o trimestre de 2021 mostram que a popuÍação

ativa residente na RAM, estimada em 128,8 mil pessoas, manteve-se relativamente ao trimestre

homologo.

Ataxa de atividade das pessoas em idade ativa (16 aos 89 anos), no l.otrimestre de2021,
foi estimada em 59,4%, tendo diminuído 0,1 p.p. em relação ao trimestre homólogo e 1,2 p.p.

face ao trimestre anterior. A taxa de atividade nas mulheres foi de 55,5yo, sendo inferior à dos

homens (64,00/o) em 8,5 p.p..

No mês de março de202l completou-se um ano em que o mercado de trabalho foifortemente

afetado pela pandemia COVID-19. Neste contexto, a Direção Regionalde Estatística da Madeira

(DREM) procedeu à comparação dos valores da população empregada e de dois dos indicadores

do emprego que mais contribuíram para descrever o que sucedeu neste ano, entre dois períodos:

após o início da pandemia (do 2.o trimestre de 2020 ao 1.o trimestre de 2021) e nos doze meses

que antecederam o período pandémico (do 2.otrimestre de 2019 ao 1.o trimestre de 2020).

Entre estes dois períodos foi possível constatar o aumento acentuado da taxa de desemprego

(2,3 p.p.) em resultado do forte aumento da população desempregada (2,8 mil; 30,8%) e do

decréscimo da população ativa (1,5 mil; -1,2o/o). Ao nível do emprego assistiu-se a uma

diminuição de 3,6% (4,3 mil pessoas). Por outro lado, a população inativa aumentou 1,9% no

período pandémico, comparativamente ao período anterior (2,3 mil pessoas).
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No 1 .o trimestre de 2021, a população dos 16 aos 89 anos ausente do trabalho na semana de

referência foi estimada em 17,1 mil pessoas, verificando-se um decréscimo trimestral de 2,8o/o

(0,5 mil) e um aumento homólogo de 26,7o/o (3,6 mil).

No ano pré-pandemia, entre o 2.o trimestre de 2019 e o 1.o trimestre de 2020, a população

empregada foi estimada em 120,4 mil pessoas, tendo diminuído 3,6% no período pandémico

parc 116,1 mil pessoas (menos 4,3 mil pessoas). Entre estes dois períodos, a população

empregada dos 16 aos 89 anos ausente do trabalho na semana de referência aumentou73,2o/o,

passando de 12,7 mil pessoas para 22,0 mil, pessoasa.

Em termos de caracterização do número de desempregados inscritos no lEM, depois de um

ano de 2020 atípico com o número de inscritos a subir acentuadamente, no segundo trimestre

de 2021 regista-se um decréscimo considerável, indicador de uma possível reativação da

economta.

No final do mês de junho de 2021 estavam inscritos no lnstituto de Emprego da Madeira

19.072 desempregados, o que corresponde a uma diminuição de 4,1o/o Íace ao mês anterior,

contabilizando-se menos 825 desempregados inscritos.

No fim do mês de junho, contabilizaram-se adicionalmente 2.690 desempregados a

participarem em programas de emprego e 89 inscritos a frequentar um curso de formação

profissional, num total de 2.779 ocupados.

No contexto da economia azul e à semelhança dos Relatórios de Progresso anteriores,

procurou-se caracterizat as 14 atividades profissionais identificadas em áreas de trabalho direta

ou indiretamente associadas à economia azul, indo de acordo com a abordagem da Conta

Satélite do Mar, descrita no Relatório anterior.

Em dezembro de 2020 o número de inscritos associados às 14 atividades relacionadas com

a economia do mar aumentou para 6.912, comparativamente aos 5.919 inscritos observados em

junho de 2020. No primeiro semestre de 2021, o número de inscritos decresceu para 6.485. Em

termos de caracterização de áreas com potencial para a economiaazul, verificou-se a mesma

tendência desde 2019, sendo possível observar que mais de 80% dos inscritos têm

enquadramento na área da hotelaria, cozinha; bar/mesa e turismo/lazer (Figura 2).

a https://estatistica.madeira.gov.pt/download-now/social/merctrab-pt/merctrab-ie-pt/merctrab-ie-publicacoes-
pt/sendl144ìe-publicacoes/13466-estatisticas-do-emprego-da-ram-1-trimestre-2021.htm1
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Figura 2 - Número de inscritos no IEM a 30 de junho de 2021, nas 14 áreas identificadas com experiência

profissional em atividades direta ou indiretamente associadas à economia azul, de acordo com os dados

do lEM, IP-RAM.

Do universo de 6.485 inscritos, somente 811 apresentaram formação nas áreas exercidas,

sendo que os restantes 5.674 não apresentavam formação na área de trabalho. Relativamente

ao número de inscritos sem formação que trabalhou menos de um ano no respetivo setor de

atividade, verifica-se que no final de junho de 2021 esse valor representa 58%, enquanto em

dezembro de 2020 representava 39o/o, com particular enfase para o setor da hotelaria - Andares

(Figura 3).
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Figura 3 - Número de inscritos no IEM a 30 de junho de 2021, com experiência profissional sem formação

específica nas atividades direta ou indiretamente associadas à economia azul, de acordo com os dados

do lEM, lP-RAM.
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A caracterização por grupo etário revelou que aproximadamente 49o/o dos desempregados

sem formação têm idade superior a 45 anos, sendo que os desempregados menores de 25 anos,

à semelhança dos semestres anteriores, foram afaixa etária menos representada (9.9%) {Figura

4 e Figura 5).

N.o de lnscritos SEM formação na área
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Figura 4 - Número de inscritos sem formação no IEM por grupo etário entre dezembro de 2019 e

junho de 2021, de acordo com os dados do lEM, IP-RAM.

No universo dos inscritos com formação na ârea, a tendência inverte-se, sendo possível

constatar que 72.3o/o dos inscritos têm idade inferior a 34 anos (Figura 5).
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Figura 5 - Número de inscritos no IEM por grupo etário com e sem formação na área de atividade,

referentes a 31 dezembro 2019; 30 junho 2020,31 dezembro de 2O2O e 30 junho de 2021, de

acordo com os dados do lEM, IP-RAM.
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A análise dos dados de desemprego no período a que refere a implementação do Plano de

Ação DeepBlue Economy revelou que entre os segmentos populacionais mais expostos aos

efeitos no mercado de trabalho decorrentes da crise económica e financeira internacional iniciada

pela pandemia, encontram-se os jovens. Esta tendência, advém de diversas razões, atendendo

a que tipicamente os jovens: estão mais concentrados em atividades económicas de natureza

mais cíclica; estão presentes, de forma desproporcionada, entre os que trabalham a tempo

parcial e/ou com contratos de trabalho com termo; e enfrentam maiores desafios à entrada no

mercado de trabalho, dada a sua falta de experiência e a possível desadequação entre as

competências que têm para oferecer e as que os empregadores procuram.

Se no período pré-pandemia era importante adaptar os curricula e ajudar os jovens a entrar e

permanecer no mercado de trabalho, no futuro pós pandemia torna-se um elemento essencial

das políticas que promovem o crescimento económico e melhores condições de vida. Esta

integração ativa e sustentável dos jovens é, portanto, fundamental para a consecução das metas

da economia azul nos próximos anos.

A competitividade das economias nacional e regional será medida pela qualidade e

capacidade de fazer diferente em relação aos outros. E perentorio formá-los para o mercado de

trabalho e para as exigências das empresas e dos empregos de futuro, continuando a criar novas

oportunidades.

Como forma de combater o desemprego e no estímulo à criação de novos postos de trabalho

na Região, o IEM procedeu no primeÍro semestre de 2021 à alteração do Programa de

lncentivos à Gontratação (PlC), tendo o mesmo sido alvo de duas medidas temporárias e

excecionais:

' Pagamento do valor aprovado de uma só vez, desde que o volume de emprego e os postos

de trabalho apoiados se mantenham;

'Aumento do valor aprovado, passando a ser calculado da Remuneração Mínima Garantida

na Região (RMMG-RAM = 682 €), ao invés do lndexante dos Apoios Socias (lAS = 438,81 €).

Este programa, cujos destinatários são: Desempregados inscritos há pelo menos 6 meses;

Desempregados de longa duração e de muito longa duração; Jovens com idade até aos 30 anos

inclusive, inscritos no lEM, IP-RAM, há pelo menos g0 dias consecutivos; Desempregados com

idade igual ou superior a 45 anos, inscritos no lEM, lP-RAM, há pelo menos g0 dias consecutivos;

Beneficiários do Rendimento Social de lnserção inscritos no lEM, IP-RAM, há pelo menos 90

dias consecutivos; Pessoas com deficiência ou incapacidade inscritos no lEM, IP-RAM, há pelo

menos 90 dias consecutivos, visa estimular a criação de postos de trabalho associados à criação

líquida de postos de trabalho.
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Com a reformulação do programa feita pela Portaria n o 8512021 de 1 1 de março (Anexo l),

foram introduzidas 2 alterações:

Nova modalidade contratação a tempo parcial

No âmbito do programa PIC esta modalidade apoia no valor proporcional ao referente à

prestação de trabalho a tempo completo, com um período normal de trabalho semanal de 40

horas. Este apoio é especialmente importante no atual contexto de redução da atividade e de

horários de funcionamento, mas pretende-se com esta modalidade, de caráter permanente,

facilitar a transição entre escola e trabalho, permitir a acumulação de emprego, eliminar barreiras

à integração profissional e promover a conciliação entre a vida profissional e familiar. Esta

modalidade é especialmente relevante numa economia com forte dependência da atividade

turística.

Projetos no âmbito da economia verde'azul & circular

Com esta reformulação foi introduzida uma discriminação positiva para projetos no âmbito da

economia VAC, através de uma majoração de 1Qo/o do valor do prémio. Tendo em consideração

os objetivos de desenvolvimento sustentável adotados a nível regional, nacional e europeu, urge

(re)compensar projetos nestas áreas.

A semelhança do que acontece com o programa CRIEE (Ação 3 do presente Relatório), a

análise e enquadramento dos projetos nestas áreas ocorreu em colaboração com a Direção

Regional do Mar (DRM) e com a Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas

(DRAAC).

De acordo com a identificação efetuada no 1o Relatório de Progresso, e tal como mencionado

no 2o Relatório de Progresso, relativamente à classificação dos recursos humanos associados

ao setor marítimo em duas categorias - marítimos e não marítimos, o IEM manteve reuniões

online com a empresa Marítimos Manning de Portugal-MMP, na pessoa da Dra. Carla Olival, na

expectativa de poder contribuir na divulgação das várias ofertas de empregos requeridas pela

MMP, junto dos desempregados inscritos e constantes na sua base de dados, sem

responsabilidade do lEM, na validação das ofertas e condições associadas.

Apesar dos esforços conjuntos para o estabelecimento de um protocolo entre o IEM e a MMP,

a implementação do mesmo carece do devido enquadramento jurídico, atendendo a que a MMP

é uma empresa recrutadora e não empregadora e que os postos de trabalho a serem apoiados,

ou as ofertas divulgadas pelo IEM dizerem respeito a funções a serem desempenhadas em

espaço (marítimo) que não o nacional. Uma vez que cumpre ao IEM garantir que as

oportunidades de emprego divulgadas através deste serviço respeitam todas as condições de

1L
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trabalho previstas pela Legislação Laboral Nacional, bem como pelas regras da União Europeia,

a única forma de garantir essa salvaguarda seria através do registo formal de ofertas na rede

EURES, diretamente pelas entidades empregadoras, cuja interlocução é realizada via MMP.

:
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AÇÃO 2 - Aumentar a formação profissional

competências

40 Relatorìo de Progresso do Plano de Ação- DEEPBIue Economy
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certificação deea

A Ação 2 pretende promover a melhoria das competências profissionais dos recursos

humanos, centrando-se no grupo de desempregados entre os 30 e os 45 anos, enquadrando as

mesmas nos percursos formativos plasmados no Catálogo Nacional de Qualificações (Q.N.Q),

com chancela do organismo público responsável, a Agência Nacional paru a Qualificação e o

Ensino Profissional (ANOEP).

Nos Relatórios de Progresso anteriores foram referidos os constrangimentos ao

desenvolvimento desta ação, por via dos condicionalismos impostos pela COVID-19. Apesar do

drástico abrandamento do ritmo na Ação 2, e do facto de não ser da competência do IEM a

formação profissional, foi possível este organismo criar, em dezembro de 2020, o Programa

"Qualificar + para Empregar" (Q+ E)5, cujas especificidades foram descritas no 3o Relatório de

Progresso.

As candidaturas online ao programa Q+ E decorreram entre janeiro e 31 de março de 2Q21,

data em que se procedeu à sua suspensão. Durante este período candidataram-se ao programa

9 entidades de formação certificadas da RAM, abrangendo um totalde 32 cursos que envolveram

um total de 348 participantes. Nenhuma das candidaturas teve enquadramento na área da

economia verde-azul & circular, apresentando na sua maioria cursos de "Auxiliar de Ação Direta",

"Técnico Assistente de Marketing e Publicidade", "Técnico de Contabilidade" e "Técnico

Administrativo". Um novo prazo para novas candidaturas será estipulado e divulgado através do

site do lEM, lP RAM.

Num esforço de divulgação deste e de outros programas de incentivos com majorações para

postos de trabalho apoiados no âmbito da economia azul, verde e circular, e como resultado de

reuniÕes mantidas entre o IEM e a DRM (Anexo ll), foi promovido o webinar "(Novos) Empregos

e a Transição Ecologica", no passado dia 21 de abril de 2021.

O webinar, realizado no âmbito do projeto GROW RUP - lnterreg Europe, deu particular

enfoque aos desempregados de longa duração nas RUP, realizou-se em formato misto-

presencial e online, teve a duração de t h30, juntou Ara Oliveira, Diretor Regional do Ambiente e

Alterações Climáticas; Natacha Nogueira, Diretora de Serviços de Política do Mar; e Marisa

Nóbrega, Diretora de Serviços da Direção de Programas de Emprego do lnstituto de Emprego

da Madeira, numa conversa moderada por Ricardo Miguel Oliveira, Diretor do Diário de Notícias

da Madeira. A Secretária Regional da lnclusão e Assuntos Sociais, Augusta Aguiar, teve

s https://www.iem.madeira.gov.pt/entidades-empresas/qualificar-mais-para-empregar/
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oportunidade de falar na sessão de abertura, realçando a importância da economia azul, verde

e circular nas RUP. A Presidente do lEM, Vânia Jesus encerrou o evento que foi divulgado em

vários meios de comunicação, foi transmitido em direto via Diário Noticias da Madeira, estando

disponível na página do IEM (https://www.iem.madeira.gov.pll2o2lt04l22lwebinar-novos-empregos-e-

a-transicao-ecologica/) e do Diário de Notícias a respetiva gravação do mesmo

(https://www.dnoticias.pV2021l4121l25851 7-madeira-debate-hoje-novas-estrategias-de-emprego/)

(Anexo ll).

Um dos temas abordados no webinar, e de particular relevância para o desenvolvimento da

Ação 2, teve a ver com o envolvimento das entidades com competências na área da formação e

a necessidade desenvolver cursos de formação marítima com certificação profissional (nalguns

casos dupla certificação), os quais possam ser integrados, ou não, nos planos de cursos

profissionais existentes na Região e promovidos por entidades parceiras. Deste modo, seria

possível complementar e valorizar as capacidades de ensino e formação pública e privada

existentes mediante uma abordagem coerente de planeamento e ação integradas. A proposta e

o modelo de gestão incluem algumas das iniciativas do lEM, nomeadamente o programa Q+E,

as quais requerem o devido enquadramento junto das entidades formadoras, sejam públicas,

como o lnstituto parc a Qualificação (lQ, |P-RAM), ou privadas, como o lnstituto Português de

Transporte e Logística com competências na área de certificação de marítimos. Ambas as

entidades fizeram-se representar no webinar, tendo participado ativamente na fase de perguntas,

manifestando o interesse e os constrangimentos atualmente impostos à concretização das

formações pretendidas no universo regional. Por sua vez, o IEM teve oportunidade de apresentar

os dados mais recentes dos diferentes programas de incentivo, descritos ao longo deste

Relatório de Progresso, nomeadamente o PlC, CRIEE e o e+E.

A DRM, por ter a seu cargo o projeto Escola de Marítimos,6 tem promovido diversas reuniões,

nas quais o IEM tem participado, com o objetivo de implementar em 2022 diversos módulos de

formação, ao nível da Segurança Básica e Combate a lncêndios que contribuam para a
certificação de marítimos no universo dos desempregados inscritos no IEM e para alunos que

frequentem cursos de formação profissional em escolas públicas e/ou privadas. Com esta

abordagem, pretende-se, nomeadamente:

Promover ofertas profissionalizantes de duola certificacão nível secund ário - escolar e

profissional - que se diferenciem pela qualidade da formação do público-alvo, nas vertentes

científico-humanística, técnica e prática em contexto de trabalho, de forma a facilitar o acesso a

um emprego qualificado e digno, ou ao prosseguimento de estudos;

6 www.marmadeira.com
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. Reduzir as taxas de abandono escolar, combater o desemprego jovem e aumentar a

percentagem de jovens que conclui os estudos do ensino secundário;

. Melhorar a resposta às necessidades de profissionais qualificados em sectores onde é

reconhecido um importante défice de qualificações;

. lncentivar o desenvolvimento educativo e formativo tendo por base uma forte articulação

operacional entre escolas e empresas.

Na mesma lógica, o lQ, em colaboração com a DRM, irá realizar, ainda em 2021, uma Ação

Capacitar, para o Curso Técnico de Aquicultura que decorrerá ao longo do no ano letivo

202112022. Cumpre relembrar que o lQ, que tem por missão a coordenação e execução da

política regional nos domínios da qualificação e formação da profissional, tem como atribuições

planear, promover e desenvolver ações de formação no âmbito das diversas modalidades de

formação profissional, competindo-lhe ainda coordenar e executar a política de qualificação e

Íormação profissional, e elaborar a respetiva legislação.

Neste contexto, as Ações CapacitarT constituem uma modalidade de formação modular,

inserida no Catálogo Nacional de Qualificações, no quadro da formação contínua, prevista na

alínea f) do n.o 1 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 396/2007, de 31 de dezembro, tendo por objetivo

reforçar a qualidade, a eficácia e a agilidade das respostas no âmbito da qualificação profissional

dos adultos desempregados, através do desenvolvimento de:

a) Percurso de formação modular, com base em unidades de formação de curta duração

(UFCD), tendo como referência o Catálogo Nacional de Qualificações (CNa);

b) Formação prática em contexto de trabalho (FPCT), que complemente o percurso de

formação modular ou as competências anteriormente adquiridas pelo desempregado em

diferentes contextos;

c) Processos de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC),

adquiridas pelo adulto ao longo da vida por vias formais, não formais ou informais, nas vertentes

profissionais ou de dupla certificação, em estreita articulação com outras intervenções de

formação qualificantes, nomeadamente de formação modular.

Atendendo às elevadas taxas de desemprego jovem e de longa duração (Ação 1), estas

formações são de extrema importância face às mudanças rápidas no mundo de trabalho que

resultam numa desadequação entre as necessidades de recrutamento das empresas e as

competências existentes, exigindo resk//s e upskrTls contínuas para aceder ou manter o trabalho.

7 Portaria n.e 229/2Ot6 do Jornal Oficial de 14 de junho de 2016

15



40 Relatório de Progresso do Plano de Ação- DEEPBIue Êconomy
Interreg Europe- Paftilhando soluções para melhores políticas regionais

Relativamente aos dados das Ações Capacitar (em parceria com o lQ, lP-RAM),

nomeadamente a integração de candidatos inscritos no lEM, IP-RAM, podemos observar na

Figura 6, os seguintes dados:

Dador Ápü6dos €ntE OIIOG ô tUl2l2O2O
Dãd6 Apur.d6.R.ê 0ll0l. tt.lq6l202l
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Mr ÂçõcÉ Capadtar
Frix. Etarir dos 6ndít*os lo$rlt6 no lllìl l.Llddot

n$ A4õ6 C.p..Í.Í
Â{õ.r C?*Èlr frln Aikb dor andd.tot

Figura 6- Dados Apurados entre 01/06 a 3111212020

3110612021

Dados Apurados entre 01/01 a

lmporta relembrar, que estes dados apenas dizem respeito, aos inscritos no lEM, IP-RAM,

que foram contactados e encaminhados pelo lEM, para estas Ações Capacitar, não

contemplando outros ativos que tenham sido integrados pelo lQ, IP-RAM. De igual forma, os

dados apresentados pressupõem que durante aquela linha temporal, estes candidatos estiverem

integrados nas referidas ações, todavia não implica que a tenham concluído com êxito ou tenham

permanecido nas ações até ao seu final, sendo que algumas, por força da situação pandémica

COVID 19, ainda não tiveram o seu fim.

A analise dos dados revelou que no último ano e meio nenhuma das Ações Capacitar teve

por objetivo atividades direta ou indiretamente associadas à economia azul verde ou circular,

facto que deverá ser revertido ainda no presente ano, se avançar a formação prevista, em

colaboração com a Direção Regional do Mar pa,a a formação de Técnicos de Aquicultura.

Será, no entanto, de extrema importância referir o papel relevante do IEM que encabeçou

sessões de trabalho com o lQ no sentido de ser alterada a legislação relativa às ações

CapacitaÉ, com o objetivo de serem alteradas as condições de candidatura. Ao possibilitar o seu

acesso a entidades formadoras certificadas, ao passarem a ser entidades beneficiárias, serão

diretamente financiadas para o desenvolvimento destas formações, podendo assegurar uma

bolsa de formação aos formandos, evitando desistências precoces dos cursos e,

consequentemente, garantindo o seu sucesso através da finalização dos mesmos, traduzido na

melhor capacitação dos desempregados que a frequentaram. Esta alteração prevê-se para

breve.
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8 Portaria n.e229/201"6 de 14 de junho
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Não obstante os constrangimentos identificados no decorrer da Ação 2, que impediram a

colocação em prática de ações de formação vocacionadas paru a economia azul, verde e

circular, o caminho percorrido permitiu identificar oportunidades de sinergias entre os diferentes

parceiros potencialmente envolvidos e interessados e stakeholders do Plano de Ação DEEPBIue

Economy.

A nova Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030e, contempla entre outros o Objetivo

Estratégico n.o 8 - (OE8) lncrementar a Educação. Formação. a Cultura e Literacia do Oceano,

identificando a necessidade de estimular -se a mobilidade entre profissões do mar, a inovação e

empreendedorismo e as novas competências profissionais, no espírito da Agenda de

Competências para a Europa, da Comissão Europeia, com o objetivo de atrair mais jovens e

mulheres para profissões ligadas ao oceano. O mesmo objetivo define que a "conceção e

desenho de quatificações deverão contemplar os correspondentes referenciais de competências

e referenciais de formação e os instrumentos de avaliação de competências em RVCC

Profissionat (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Profissionais),

interligando esco/as, centros de formação profissional, centros Qualifica, universidades e

institutos, que preparam a força de trabalho, e empresas que desenvolvem a economia e a

sociedade que deta beneficia. A atualização e o reforço das ofertas de qualificação nesta área,

quer para jovens quer para adultos, passa pela atualização do Catálogo Nacional de

Quatificações íCNQ). NesÍe sentido, foi criado o Conselho Setorial para a Qualificação da

Economia do Mar, onde estão representados os principais atores interessados" (ENM 2021-

2030).

Acreditamos, pois, que o futuro se avizinha azul, sendo vontade do lEM, IP-RAM manter

dinâmicas de colaboração na realização de workshops e reuniões por fileira com parceiros e

outros stakeholders para aprofundar elementos de orientação estratégica e identificação de

projetos e açÕes a promover; continuar a participar em projetos que contribuam para a

consecução de ofertas formativas e recursos pedagógicos digitais para os profissionais da

economia azul, verde e circular, e que atualmente não têm enquadramento curricular no modelos

dos referenciais de formação da ANQEP.

s Resolução do Conselho de Ministros n.e 68/202L, Diário da República, 1a Série de 4 junho de 2021
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AÇAO 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.

No Plano de Ação foram descritas as entidades responsáveis pela atribuição de sistemas de

incentivos direcionados a apoiar a atividade empresarial na Região Autónoma da Madeira (RAM).

Como tem sido referido, a monitorização da lista de projetos aprovados com financiamento

FEDER e FSE resulta do protocolo assinado entre o IEM e o lnstituto de Desenvolvimento

Regional (lDR)ío, organismo responsável pela coordenação e gestão da intervenção dos fundos

comunitários na RAM.

Neste contexto, importa referir que a Comissão Europeia aprovou, no passado dia 4 de junho,

a alteração do Programa Operacional Madeira 14-20 ao abrigo do REACT EU (Recovery

Assistance for Cohesion and Territories of Europe), a qual permitirá incluir um montante adicional

orientado para apoiar e acelerar a resposta à crise provocada pela pandemia do novo

coronavírus (COVID-19). Este reforço processar-se-á em duas fases, sendo que nesta primeira

o PO Madeira 14-20 receberá 64 milhões de euros e posteriormente, previsivelmente em outubro

próximo, serão atualizados estes montantes referentes ao ano de 2022, em mais 15 milhões de

euros, perfazendo um total de 79 milhões de eurosll. Este primeiro exercício de reprogramação

foi totalmente orientado para a necessidade de resposta à emergência socioeconómica

decorrente do agravamento da pandemia, pelo que para o efeito, concentra, conforme previsto

regulamentarmente, os recursos adicionais provenientes do REACT-EU em 2 novos eixos,

especificamente: o Eixo 13 - Recuperação Económica. Resposta da Saúde Pública e transição

climática no contexto da pandemia da COVID-19 (FEDER) e; Eixo 14 - Promoção do Empreqo e

da lnclusão Social , em consequência dos efeitos económicos e sociais da pandemia covid-1g

(FSE).

De acordo com informação disponibilizada pelo lDR12, a 30 de junho de 2021, face ao

acumulado até ao trimestre anterior, destacam-se os seguintes números relativos ao PO Madeira

14-2Q:

10 Anexo I do Plano de Ação
11 https://www.idr.madeira.gov.pt/portal/Modulo.aspx?lDMenu=6&lDSubMenu=50&Tipo=43&path=168&jmenu=

4

12 Fundos Europeus Estruturais e de lnvestimento na RAM; 4e Trimestre de 2020; Boletim i.7
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Neste 1 .o Trimestre de 2Q21, face ao acumulado até ao trimestre anterior, destacam-se +19,2

M€ Fundo Comunitário aprovado (aumento de 2%) e +30,3 M€ Fundo Comunitário executado

(aumento de 5olo), representando um acréscimo de 4o/o na taxa de compromisso global (de 96%

para 100%) e de 4% na taxa de execução global (de 63% para67%) (Figura 7).

+í0,9 M€ Fundo Gomunitário aprovado (aumento de 3%)

+0,32 M€ FSE aprovado

+10,8 M€ FEDER aprovado (aumento de 4o/o)

+7,1 M€ Fundo Comunitário executado (aumento de 3%)

+3,5 M€ FSE Executado (aumento de 4%)

+3,6 M€ FEDER Executado (aumento de 2o/o)

+8 M€ Fundo Gomunitário pago (aumento de 3%)

+4,4M€ FSE Pago (aumento de 5%)

+3,7 M€ FEDER Pago (aumento de 2%)

Taxa de compromisso global de 98% para 100o/o

Taxa de execução global de 63% para 65%

Taxa de pagamentos global de 670/o para 690/o

A relevância da mobilização de recursos de financiamento com origem nos FEEI para a

Região e a necessidade de responder a constrangimentos que ainda persistem e a afastam das

metas formuladas pela Estratégia Europa 2020, fundamentaram a seleção dos Objetivos

Temáticos e das Prioridades de lnvestimento, no âmbito da programação financeira do FEDER

e do FSE, expressando a predominância do PO Madeira 14-20 nos seguintes domínios

temáticos:

. Competitividade e lnovação - com o objetivo de melhorar a capacidade competitiva e

inovadora das empresas regionais e o seu posicionamento nas cadeias de valor internacionais;

. Desenvolvimento do Potencial Humano - com o objetivo de atenuar o défice de

qualificações da população ativa e aproximar a Região das metas da Estratégia Europa 2020;

. Promoção do Emprego e da lnclusão Social- com o objetivo de atender às necessidades

de dinamizar o mercado de emprego e combater a pobreza e a exclusão social

No mesmo reporte do lDR, consta um total de 6.186 operações aprovadas (6.016 apoiadas

pelo FEDER e 170 pelo FSE), que totalizam 478,8 milhões de euros de despesa pública e uma

comparticipação dos FEEI de 402,79 milhÕes de euros, representando 100o/o do total

programado para o período 2014-2020 no PO (401,2 milhões de euros).
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Evol ução da Taxa de Aprovaçã o / Execução / Paga mento
Macleira L4-2O
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-ïx. 
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Figura 7 - Evolução da Taxa de Aprovação/Execução/Pagamento do PO Madeira 14-20 alé 31.03.2021

(Fonte: lDR, Fundos Europeus Estruturais e de lnvestimento na RAM; loTrimestre de2O21; Boletim 17)

No que refere aos programas de incentivos de maior relevância para a promoção do

empreendedorismo azul, da responsabilidade do lnstituto de Desenvolvimento Empresarial

(lDE), atribuídos no primeiro semestre de 2021, pode constatar-se o seguinte:

À semelhança de 2020, até à data não ocorreu a aprovação de novos projetos com

financiamento FEDER, sendo que uma vez mais observou-se o término de algumas das

operações.

- O Sistema de lncentivos "EMPREENDER 2020", que tem por objetivo apoiar a dinamização

do investimento privado e a criação de emprego materializados em projetos de inovação-produto,

concluiu a única candidatura aprovada e a decorrer na área da economia azul a 31 de dezembro

de 2020.

- O sistema de incentivo "VALORIZAR 2020", cujo objetivo é promover a qualificação das

estratégias empresariais e desenvolver ações vocacionadas para a melhoria da capacidade

competitiva das empresas regionais, de forma a consolidar o crescimento económico e

acrescentar valor aos processos e aos bens e serviços, viu concluída uma das operações até 31

de dezembro de 202Q, estando atualmente a decorrer 23 projetos diretamente relacionados com

o turismo costeiro.

- O sistema de incentivos 'INTERNACIONALIZAR 2020" tem por objetivo reforçar a
capacidade empresarial e consolidar a presença das empresas regionais nos mercados

internacionaís, através do aproveitamento das oportunidades e desafios económicos
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proporcionados pelo exigente mercado global. No contexto deste sistema, de acordo com os

dados fornecidos pelo lDR, e à semelhança do'VALORIZAR2020", mantiveram-se o número de

candidaturas aprovadas (4) no contexto da economia azul.

Os recursos financeiros destes 3 programas de incentivos foram redirecionados para fazer

face ao choque económico, financeiro e social registado no âmbito da referida pandemia, dando

cumprimento ao no 7 da Resolução do Conselho de Governo n.o 16212020, pelo que naturalmente

não houve aprovação de novas candidaturas.

O 'PROCIÊNCIA 2020" é um sistema de incentivos que visa promover o investimento das

empresas em áreas ligadas à inovação e investigação, bem como desenvolver ligações e

sinergias entre empresas; promover o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores e

apoiar a especialização inteligente e a investigação tecnológica aplicada. Tal como referido no

Relatório anterior, no primeiro semestre de 2021, mantêm-se 4 projetos a decorrer ao abrigo

deste programa de incentivos, dois em contexto de co-promoção e dois individuais.

Atendendo a que o programa conta ainda com verbas disponíveis, a Autoridade de Gestão a

do Madeira 14-20 abriu um aviso de candidaturas, durante o primeiro semestre de 2021, no

âmbito do Eixo Prioritário I - "Reforçar a lnvestigação, o Desenvolvimento Tecnológico e

a lnovação", com vista a desenvolver o objetivo específico 1.b.1 - "promover o desenvolvimento

de iniciativas de l&D&l em contexto empresarial reforçando a ligação entre as empresas e as

entidades do Sisfema Regional para o Desenvolvimento da lnvestigação, Tecnologia e lnovação

(SRDlTl) e as instituções de Ensino Superiof'.

A análise das candidaturas aprovadas ao programa CRIEE - Programa de Criação de

Empresas e Emprego, publicado em fevereiro de 2020 pelo lEM, apoiado pelo FSE, revelou

que decorridos 16 meses desde a implementação do programa, ocorreram 50 candidaturas

aprovadas, com a respetiva criação de 76 postos de trabalho. Recorde-se que este programa,

cujos principais objetivos pervagam pelo incentivo e apoio à criação do próprio emprego por parte

de desempregados com espírito empresarial, contempla, entre outros critérios, elencados no 2o

Relatório de Progresso, majorações para os projetos de criação de emprego no âmbito da

economia azul, verde e/ou circular. A validação das candidaturas ocorre em colaboração com

a Direção Regional do Mar e com a Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas,

entidades com a tutela da economia circular e verde. Não obstante as majorações concedidas

no âmbito da economia azul e circular, do total de 22 candidaturas aprovadas no primeiro

semestre de2021, somente 1 se refere a atividades associadas a economiaazul, nomeadamente

na área de Serviços - Comércio e reparação de máquinas e equipamentos, refletindo-se na
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criação de um total de 4 postos de trabalho, tendo para o efeito recebido majorações no valor de

1 755,24 € (Anexo lll)

Ao nível do estímulo ao empreendedorismo o IEM encontra-se em fase de preparação de dois

grandes eventos, nomeadamente o "Prémio Jovem Empreendedor 2021", no próximo dia 12 de

Agosto, por altura do Dia lnternacional da Juventude, e a "lll Gala do Empreendedor' 21"', no

próximo dia 21 de setembro e que contemplará 7 categorias: +Digital, +Volume de Negócios, +

Reconhecimento, + Jovem, + Emprego, + Local e + Sustentabilidade. No que diz respeito a este

último prémio, trata-se de uma categoria com estreia nesta Gala que visa precisamente premiar

iniciativas ao nível da criação empresas e de emprego no âmbito da economia azul, verde e/ou

circular. (Anexo lV)

Com um crescimento estimado da população mundial, dos atuais 7,6 para cerca de 9,6 mil

milhões de habitantes até 2050, a economia do mar irá crescer rapidamente, à medida que os

países recorram cada vez mais a este meio em busca de alimentos, energia, medicamentos e

outros produtos e serviços. As empresas portuguesas que já estão a atuar no setor marinho

podem servir de plataforma de desenvolvimento de novas áreas como as biotecnologias, a

indústria alimentar, os biocombustíveis (baseados nas algas e microalgas, onde Portugal tem

vantagens reconhecidas), a indústria farmacêutica e as ciências da saúde, a indústria

cosmética13.

Porém, o desenvolvimento preconizado e a questão do emprego, dependem não só da

criação de postos de trabalho, mas, sobretudo, das respostas aos "gaps" entre as competências

existentes e as competências requeridas, no presente e a prazo, para responder aos desafios

da sustentabilidade, da circularidade e da transformação digital dos processos produtivos e das

organizações. Urge, facilitar o processo de melhoria de competências e de requalificação da mão

de obra para satisfazer as exigências dos novos empregos e das novas tecnologias, tirando

partido dos instrumentos disponíveis, como o Next Generation EU e o novo quadro financeiro

plurianual, incluindo o Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Torna-se, pois, fundamental,

acompanhar e participar na Agenda Europeia de Competências que promove a competitividade

sustentável, justiça social e resiliência, estabelecendo objetivos ambiciosos e quantitativos para

a requalificação (melhoria das competências existentes) e a requalificação (formação em novas

competências) a serem alcançados nos próximos 5 anos, utilizando o orçamento da UE como

catalisador para desbloquear o investimento público e privado nas competências das pessoas.

13 vlsÃo esrRRrÉctcR eARA o pLANo DE REcUpERAçÃo ecoruóvtcA DE eoRTUGAL 2o2o-203o
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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 análise aos dados estatísticos da página web do IEM (https://www.iem.madeira.qov.pV) para

período compreendido entre 0110712020 a0310612021 revelou os seguintes números:

Páqina lnicial- HOME

Visualizações de página

(Número total de página visualizadas. São contabilizadas as visualizações repetidas de

uma única página) - 261.994

Visualizações de páginas únicas

(VisualizaçÕes de páginas únicas é o numero de sessões durante as guais a página

especificada foivisualizada pelo menos uma vez) - 143.506

Páqina CRIEE (publicada a 06 de fevereiro de 2020)

( https ://www. iem. madei ra.qov. pVem preendedorismo/criee/)

- Visualizações de página

(Número total de pagina visualizadas. São contabilizadas as visualizações repetidas de

uma única página) - 5.í60

- 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) - 4.445

Tal como referido anteriormente, o IEM promoveu o webinar "(Novos) Empregos e a Transição

Ecológica", no passado dia 21 de abril de 2021, cuja transmissão ainda está disponível para

consulta na página do IEM: https://www.iem.madeira.qov.pV2021l04/22lwebinar-novos-

em preqos-e-a-transicao-ecoloq ica/

Na mesma lógica, o IEM participou, no passado dia 28 de junho de 2Q21, no Webinar

subordinado ao tema: Competências Empreendedoras e Procura Ativa de Emprego, com a

finalidade de promover o diálogo e troca de saberes com toda a população interessada na

temática. Este evento, promovido pela Academia de Formação da ACAPORAMA, em parceria

com o Polo de Emprego da Casa do Povo da Ponta do Sol, pretendeu apoiar os desempregados

e empreendedores a dar os primeiros passos neste caminho, como a adquirem técnicas ativas

de procura de emprego. Participou o Dr. Sérgio Silvestre, Chefe de Divisão de lnformação e

Orientação Profissional, do lnstituto de Emprego da Madeira.
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https://www.iem.madeira.qov.pV2021106/28lwebinario-competencias-empreendedoras-e-

procura-ativa-de-empreqo/

Foram realizadas diversas ações de presenciais com o objetivo de Divulgar os Cursos EFA,

com o objetivo de estimular o prosseguimento dos estudos dos inscritos no Centro de Emprego,

através dos Cursos de Educação e Formação de Adultos, a iniciar em setembro no horário pos-

laboral.

httos://www ie m. madei ra. oov. ot/20 21 I O6 I 24 I oa rceria-esco la-dr-edu -de-castro-

d ivu lqacao-cursos-efa/

https://www.iem.madeira.qov.pU2021106/22lsessoes-de-informacao-sobre-os-cursos-efa/

Assinatura de contratos GRIEE

No primeiro semestre de 2021, o lnstituto de Emprego da Madeira (lEM, IP-RAM) procedeu à

celebração de novos contratos de concessão de incentivos para a criação de novas empresas

no âmbito do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE), em áreas de atividade

diversificadas e localizadas em vários Concelhos da RAM. A assinatura de contratos ocorreu em

diferentes momentos do semestre, tendo o último ocorrido a 1 de junho, cujas evidencias são

apresentadas no Anexo lll do presente Relatório.

Participação no evento final do projecto GROW RUP

A 15 de Abril de 2021, a Dra. Adelaide Borges, Vogal do lEM, participou no evento final do

projecto GROW RUP, onde teve oportunidade de apresentar o progresso do Plano de Ação, -

DEEPBIue Economy, do qual faz parte integrante o presente Relatorio.

https://www. interreqeurope.eu/qrowrup/events/event/4323/qrow-rup-final-event-virtual/

Funchal, julho de 2021

A Consultora do Projeto Grow RUP

(Petra Henriques)
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Evidência de reunião mantida com elemento da Direção Regional do Mar, no dia 25.Ot.2O21(Ação 2)

Programa do webinar (Novos) Empregos e a Transição Ecológica (Ação 2)
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Apoio à
Formação

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

qoo €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Azul
Majoração

Postos

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

o,oo €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Montante
TOTAI

34 227,18 €

70 970,25 €

7 559,76 €

/ u23,49€

1-9 574,69 €

4 826,9I €

33 788,37 €

5 602,16 €

11 409,06 €

11 286,38 €

5 652,31 €

70 970,25 €

23 695,74 €

70 970,25 €

Montante
investimento

1.9 746,45 €

6 582,15 €

2 732,85 €

21,96,57 €

9 482,06 €

0,00 €

L9 746,45 €

1.21,4,06 €

6 582,15 €

6 459,47 €

82s,40 €

6 582.15 €

13 16430 €

Montante pÌ
Apronados

L4 480,73 €

4 388,10 €

4 826.9L €

4 826,97 €

10 092,63 €

4 826,9J- €

74 04I,92 €

4 388.10 €

4 826,97 €

4 826,91, €

4 826,91- €

4 388,10 €

10 531,44 €

Ns postos
Apromdos

1.

2

3

2

1

Concelho

Funchal

Machico

Ribeira

Brava

Funcha I

Ribeira

Brava

Santa Cruz

Funchai

Santa Cruz

Calheta

Funchal

Funchai

Fu ncha I

São Vicente

Funcha I

Setor

Restauração e
similares

Comércio

Restauração e
simiiares

Serviços

Restauração e
similares

Construção Civii

Restauração e
similares

Serviços

Serviços

Servjços

Servrços

Serviços

Construção Crvjl

Serviços

Actividade

Resta urante

Venda ambulante
ípeixe e moiuscos)

Eares

ração deRepa

Courode

Calçado e de

Restaurantes

lnsta lação
Electrica

deConfeção
Refeições prontas

a Levar

Angariação
lmobiliária

Salão Cabeleireiro

Esteticista

Angariação
imobiliária

Atrvidades de bem
estar

Pintura de imóveis

Esteticista

N.9 Processo

202O/cRtEE/oo2s

202O/cRtEE/oo3o

2O2O/cRtEE/0034

2O2O/cRrEE/0043

2O2O/cRrEE/oo2s

2020/cRtEE/oo28

2020/cRtEE/0o26

202O/cRtEE/oo32

2O2o/cRtEE/oo31

2o2o/cRtEE/0047

2020/cRtEE/0042

2o2o/cRtEE/oo4s

2020/cRtEE/oo48

2020/cïtEE/oo52

Programa

CRIEE

CRIEF

CRIEE

CRIEE

CRIEE

CRIEE

CRIEE

CRIEE

CRIEE

CRIEE

CRIEE

CRIEE

CRIEE

CRiEE

data CCI

12/0v2021

L2/01/202r

19/02/2021,

Is/02/2027

19/02/2027

19/02/2021,

t9/02/2021.

19/o2/202r

07/04/2021

07/04/2027

Ne

07/u/2027

1.

07/04/2021

2

07/04/2021,

3

07/u/2027

4

5

6

7

8

10

11

1-2

13

L4

Candidaturas aprovadas no âmbito do programa de incentivos CRIEE

4 388,10 € 6 582,1s €



4o Retatorio de Prosresso do Piano o" oç??:!iÏl'l;:*ïï:I

^*: 
*;";;;; o; I p a ni t i a n a o soruçõe s p a r a m e t h o r e s 1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Apoioà
Formação

t755,24€

t755,24€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Azul

Maioração
Postos

409 289,43€

46952,67 €

9 993,19 €

22319,31€

43 881,00 €

11 047,50 €

11 213,65 €

43 881,00 €

22379,3r€

Montant€
TOTAL

220t62,3L€

26328,60€

5 166,28 €

r-3 164,30 €

26378,60€

6 220,59 €

1 564,83 €

26378,60€

13 1-64,30 €

Montante
investimento

::89t27,12€

20624,07 €

4 826,91' €

9 215,01 €

17 552,40€

4876,9t€

9 653,82 €

17 5s2,40 €

9 215,01- €

Montante PT

AProvados

40

4

2

4

1

2

4

2

Ne postos

Aprovados

TOTAL

Santa Cruz

F unchal

Câmara de

Lobos

F u nchal

Ponta do Sol

Santa Cruz

F unchal

F unchal

Concelho

Serviços

Comércio

Servlços

Servìços

Servìços

Serviços

Servìços

Serviços

Setor

Comércio e

Reparação de

Máquinas e

Pa pelarìa

ofrcina Mêcanica

Automóvel

Serviços de

LlmPeza

Ofìcina Mêcanìca

Automóvel

Salões de

cabeÌerreiro

Restaurante
(pizzaria)

Pet Grooming

AdMdade

202\lcRlEE/001s

2O2olcRlEE/00s1

2O2olcRlÉE/0046

2o2OlcRlEÉ/0039

2021/cRlEÉ/ooo4

2021/cRlEE/ooo7

202 1"/cRÌÊE/0010

2O2olcRìEE/oo3s

N.9 Processo

CRIEE

CRIEE

CRIÉE

CRIEE

CRIEÉ

CRIEE

CRIEE

CRIEE

Programa

otl06l2o2r

o:,'l0612o2t

otl06l2o2L

otl06l2o2L

oil06l2o2r

orl06l2o2r

otl06l2o2r

orlo6l2o2r

data cCl

22

7T

70

19

18

L7

16

t5

Ne



Evidências da assinatura do contrato de inc-entivo no âmbito do programa 
cRrEÇ no passado dia 01-06-2021(Ação 3)

logotipo desenvolvido pelo contratante no âmbito da candidatur
azul do programa cRrEE (Ação ]fotou"o" 

no contexto da economia
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Divulgação do evento no Diário de Notícias da Madeira
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17 /08/2021
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Evidências da lll Gala do Empreendedor'21 (Ação 3)

(https://www.iem.madeira.gov.pt/2021/09/20/iii-gala-do-empreendedor/)
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Divulgação do evento nos meios de comunicação social
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