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Parte I – Informação Geral 

 

Projeto: GROWRUP 

Organização parceira: IEM, IP-RAM 

País: Portugal  

Região NUTS2: Madeira 

Pessoa de Contacto: Maria do Rosário Serra Alegra 

email: rosario.alegra@iem.madeira.gov.pt 

phone number: 291.145740 

 

Parte II – Contexto 

 

O Plano de Ação visa ter impacto:  

X Programa de investimento para o crescimento e emprego 

 Programa de Cooperação Territorial Europeia  

 Outro instrumento de política de desenvolvimento regional 
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Introdução 
 

Tendo em consideração todas as boas práticas aprendidas na primeira fase do projeto 

GROWRUP, incube-nos na segunda fase do projeto responder a desafios reais: por um lado, a 

necessidade de identificar os setores e atividades de maior relevância (privados, públicos ou 

ambos) relacionados com o oceano, tendo em conta que o turismo é a principal atividade na 

Madeira. Por outro lado, o estabelecimento de um cluster apoiado nos princípios da Economia 

Azul, capaz de gerar oportunidades e aumentar a competitividade das PME. Com o objetivo de 

impulsionar a competitividade das PME, o presente Plano de Ação  - DEEPBlue economy - que 

será aplicado até Julho de 2021, pretende reproduzir alguns exemplos de Boas Práticas 

implementadas nas Ilhas Canárias, através do desenvolvimento de um programa de formação e 

emprego orientado para a colocação de grupos desfavorecidos (desempregados de longa 

duração, embora pretendamos alargá-lo aos jovens) no mercado de trabalho, começando por 

mapear as novas competências necessárias na economia azul e circular. Uma prática fácil de 

replicar, mas essencial para o crescimento azul, uma vez que os desempregados de longa 

duração não só têm baixas qualificações, mas também qualificações incompatíveis, exigindo 

uma requalificação urgente.  

 
As ações propostas no Plano de Ação são de caráter: 

- Específico - visando os desempregados de longa duração e também os jovens, beneficiando e 

contribuindo para a economia azul; 

- Operacional – o desenvolvimento de um programa de formação e certificação responderá ao 

mapeamento executado na 1ª fase das novas competências azuis e necessidades de formação 

no setor azul e circular; 

- Mensurável - porque se pode estimar o número de desempregados com bons resultados 

envolvidos no projeto. 

 

Canais de financiamento  

O Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira, adiante designado por – PO 

Madeira 14-20, é um programa multi-fundos com contribuições do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE), para o período de 2014-

2020. A dotação total do programa operacional ascende a 472 milhões de euros, com uma 

contribuição financeira de mais de 60% do FEDER e 40% do Fundo Social Europeu (FSE). O 

desenvolvimento do Programa Madeira 14-20 contemplou 12 prioridades (eixos) e os objetivos 

específicos associados às Prioridades de Investimento (PI) selecionadas, refletindo as opções 

estratégicas regionais contidas no PDES 2014-2020 Compromisso @2020 e alinhadas com as 

prioridades estratégias da Europa2020, no que respeita à competitividade e internacionalização, 
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sustentabilidade e eficiência na utilização dos recursos, capital humano e inclusão social e 

emprego. As atividades contempladas nas diferentes ações do presente Plano de ação, 

contribuirão para reforçar o desenvolvimento dos eixos prioritários EP3- Reforçar a 

Competitividade das Empresas e o EP7- Promover o Emprego e a Mobilidade Laboral. 

 

 

Consideramos de extrema importância termos consciência que o presente Plano de Ação, ora 

em fase de conceção, poderá ficar aquém do expetável a nível de metas, na medida em que a 

sua implementação coincidirá temporalmente com o fim do atual quadro comunitário, 

apresentando o seguinte panorama à data de 30 de junho 2019, conforme dados fornecidos pelo 

IDR, IP-RAM, na qualidade de Autoridade de Gestão do Programa Operacional Madeira 14-20:  

 

FEDER:       FSE: 

Taxa de compromisso/aprovação: 84%   Taxa de compromisso/aprovação: 90% 

Taxa de execução: 45%    Taxa de execução: 51% 

Pagamentos: 46%     Pagamentos: 58% 

 

No contexto das presentes restrições orçamentais e dada a necessidade de as autoridades 

gestoras do PO Madeira 14-20 procederem à análise de uma série de prioridades de 

investimento, importa frisar que o processo de execução do plano de ação continua a ser 

voluntário e dependente das parcerias estabelecidas, bem como da iniciativa privada. Constitui 
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expetativa do IEM que o presente plano de ação possa vir a constituir uma fonte de inspiração 

para as entidades que estabelecem e coordenam os próximos programas operacionais ao nível 

nacional e regional. Estamos confiantes que o presente plano poderá apoiar a agenda do 

«crescimento azul», maximizando o potencial de desenvolvimento de uma economia marinha e 

marítima, associando formação potenciada pelo sector público ao desenvolvimento 

público/privado e ao empreendedorismo. 

De forma a permitir avaliar progressos; identificar possíveis desvios ou constragimentos ao 

longo do processo e corrigir trajetórias, estabeleceram-se um conjunto de indicadores que 

permitem aferir em que medida o plano de ação se encontra a ser executado e se está a ir ao 

encontro dos objetivos propostos. 
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AÇÃO 1 

Identificação das competências profissionais regionais no 
contexto da economia azul 
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1. CONTEXTO 

Em 2017, a Economia Azul representou, na Europa, cerca de 5,4 milhões de empregos e um 

valor acrescentado bruto de quase 500 mil milhões de euros anuais1.  No plano do emprego em 

Portugal, entre 2009 e 2106, este sector cresceu 14,3%, contribuindo para o total nacional em 

cerca de 21,5%2. Nas regiões ultraperiféricas (RUP) as atividades associadas à Economia Azul 

são parte constituinte das economias locais, com elevado potencial de crescimento e, por 

conseguinte, com potencial de criar emprego direta e indiretamente. Entre as atividades 

marítimas já estabelecidas nas RUP, o turismo costeiro, o turismo de cruzeiros, o transporte 

marítimo (portos e transportes marítimos), a pesca e aquicultura desempenham um papel 

preponderante e encontram-se francamente estabelecidas3. Todavia, em virtude das 

características específicas das RUP e pela multiplicidade, permanência e combinação 

cumulativa de constrangimentos, que dificultam e condicionam o seu desenvolvimento, as 

economias costeiras destas regiões são particularmente vulneráveis às mudanças económicas, 

financeiras e políticas. Composta essencialmente por pequenas e médias empresas (PME), a 

economia das RUP confronta-se com dificuldades ao nível da organização da produção e com 

fortes constrangimentos decorrentes da reduzida dimensão dos mercados; da dificuldade de 

acesso aos mercados externos agravadas pelos sobrecustos de transporte, condicionando a sua 

competitividade. Para fazer face aos novos desafios associados à Economia do Azul é, então, 

necessário definir uma estratégia de maior valorização e capacitação dos recursos, visando 

tornar as SME mais rentáveis e competitivas, garantindo não só a manutenção dos empregos 

atualmente existentes, bem como a criação de novos postos de trabalho. 

No decorrer da primeira fase do projeto GROWRUP foram realizadas diversas visitas inter-

regionais, visando a descoberta de boas práticas e troca de informações com os stakeholders 

locais. A troca de experiências permitiu concluir que para a realização do potencial da Economia 

Azul é necessário combater a escassez de mão-de-obra devidamente qualificada, melhorando e 

valorizando as competências. As visitas permitiram reconhecer a necessidade de profissionais 

bem qualificados, com mentalidade de serviço e com domínio de vários idiomas, nomeadamente, 

inglês profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en 
2 The 2018 annual economic report on the Eu Blue Economy. DG Maritime Affairs and Fisheries 
3European Commission. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). Realising the potential of the outermost regions for 
sustainable Blue Growth. 2017. 
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Foi também documentada a necessidade de os empreendedores promoverem abordagens 

sinergísticas juntos das empresas locais, administração e outros organismos públicos ou 

privados com relevância nas RUP.   

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

com o objetivo de obter informação sobre as competências existentes e o mercado de trabalho, 

o que, por sua vez, potenciará a definição e formulação de políticas e estratégias a assumir em 

ações posteriores a este Plano de Ação. As informações serão recolhidas de acordo com a mais 

recente legislação portuguesa de 20174, que define três grupos de desempregados: (a) "jovens 

que procuram o primeiro emprego" são pessoas com menos de 31 anos que nunca tiveram um 

contrato de trabalho permanente; b) «Desempregados de longa duração», inscritos num centro 

de emprego do IEFP (IEM) há 12 meses ou mais e (c) "desempregados de muito longa duração" 

são pessoas com idade igual ou superior a 45 anos inscritas num centro de emprego do IEFP 

(IEM) há 25 meses ou mais; e a nível regional, de acordo com o Programa do XII Governo 

Regional, particularmente no que refere às políticas de emprego. Em colaboração com as 

diferentes partes interessadas locais, os dados recolhidos permitirão avaliar o perfil e a 

diversidade das competências e das atuais ocupações, bem como a oferta e procura de 

competências associadas à Economia do Azul. 

No âmbito da Ação 1, o IEM promoveu vários workshops em parceria com grupos 

representativos da Economia do Azul na Região Autónoma da Madeira. Os workshops 

desempenharam um papel crucial na criação do Plano de Ação, especialmente na caracterização 

das necessidades de competências presentes e futuras, pois constituíram veículos pelos quais 

foram e serão desenvolvidas abordagens integradas e participativas das políticas e estratégias 

regionais. Reunindo parceiros para colaborar nesta questão específica - formação e certificação- 

o IEM espera garantir um Plano de Ação mais rigoroso e inovador. 

 

Projetos/ Instituições de Referência: Skills Panorama (EU); ANQEP (Agência Nacional 

Portuguesa para a Qualificação e o Ensino Profissional); Cluster Marítimo de Canarias; Ilha da 

Reunião: Maritime Pole: Mapping the resources and expectations of stakeholders and evaluating 

the potential of the maritime basin. 

 

 

 

 
4Decreto-Lei n.º 72/2017, de 21 de junho e o Programa do XII Governo Regional 
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2. INSTRUMENTO POLÍTICO  

A implementação da Ação 1 terá impacto positivo no Eixo Prioritário 3 do PO Madeira 14-20, 

particularmente nos objetivos específicos 3.b.1. e 3.c.1. As ações específicas da Ação 1 

contribuirão para atualizar as necessidades de formação na área da Economia Azul, melhorando 

a aplicabilidade das chamadas restantes do período de programação 2014-2020 e programação 

do próximo quadro de financiamento para o período 2021-2027. 

Prioridade de investimento 3b: Desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as PME, 

especialmente no que respeita à internacionalização (FEDER). 

Objetivo específico 3b1: Promover as capacidades das empresas apoiando o investimento de suporte à sua 

transformação organizacional e à melhoria da sua competitividades e do potencial de internacionalização e promoção 

dos ativos da Região no exterior. 

Prioridade de investimento 3c: Apoio à criação e alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento 

de produtos e serviços (FEDER). 

Objetivo específico 3c1: Desenvolver ações direcionadas 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 aos serviços. 

 

3. ATIVIDADES ESPECIFICAS DA AÇÃO 

3.1. Identificação de 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. 

3.1.1. Distribuição das 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 Intermédio (Bacharelato ou cursos 

Técnicos); Ensino Secundário NQ4; Ensino Secundário NQ3; Sem Qualificações Formais. 

3.1.2. Avaliação do perfil e diversidade das competências atuais no universo IEM. 

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

 

A Ação 1 compreenderá dois elementos principais: 

1. Análise documental de políticas governamentais relevantes, perfil económico e dados sobre 

os níveis de educação/qualificação no universo da IEM, com particular ênfase nos 

desempregados de longa duração; 
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2. Realização de Workshops com stakeholders locais selecionados, envolvendo representantes 

do Governo Regional da Madeira, nomeadamente da Secretaria Regional da Educação; 

Ambiente e Recursos Naturais e do Turismo; Agências de Desenvolvimento (ACIF), associações 

industriais e outras organizações envolvidas na economia do Azul (AREAM; OOM) para 

compatibilizar as diferentes visões sobre as atuais carências de competências e definir uma 

estratégia comum de entendimento na implementação das competências. A lista completa dos 

stakeholders está disponível no ponto 3. Parceiros Envolvidos. 

 

4. TABELA DE INDICADORES 
 

Atividade Indicador 

3.1. Mapeamento / Identificação das ocupações na RAM associadas à economia azul 

Enfase na competitividade das PME: Enfase no aumento do potencial das PME no 

contexto da Economia Azul, de acordo com o crescimento económico regional 

previsto. Realização de workshops temáticos com empresas selecionadas e com 

stakeholders. 

3.1.2. Avaliação do perfil e diversidade das competências atuais e da oferta de 

certificação no âmbito da Economia Azul  

Enfase na competitividade das PME: Para diminuir o fosso entre as competências 

existentes, a fim de promover mão de obra qualificada para as PME no contexto da 

Economia Azul. Análise documental de políticas governamentais relevantes, perfil 

económico e dados sobre níveis de educação / habilidade dentro de cada subsetor 

3.1.3. Barreiras à mobilidade entre os sectores marítimo e terrestre de pessoas com 

certificação. 

Enfase na competitividade das PME: Participação de PME; empresas e 

associações de empregadores; Escolas de Formação na identificação dos 

principais constrangimentos e conceção de potenciais cursos de formação no 

contexto da Economia Azul. Análise documental de políticas governamentais 

relevantes, perfil económico e dados sobre níveis de educação / competências 

dentro de cada sub-setor. 

 

Resultados Comuns da Ação 1: Várias necessidades de competências foram identificadas no 

decorrer da implementação da Ação. Ênfase maior foi atribuído à necessidade de desenvolver 

competências linguísticas, nomeadamente inglês técnico.  
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5. PARCEIROS ENVOLVIDOS 

IEM, IP-RAM: O Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, parceiro do projeto GROWRUP, 

operacionaliza a sua missão promovendo a criação e a qualidade do emprego e combatendo o 

desemprego, através da implementação de medidas ativas e de ações de promoção do emprego 

e de coesão social.  

IPTL: O IPTL- Instituto Profissional de Transportes e Logística é uma Escola Profissional, de 

natureza privada, devidamente reconhecida pela Secretaria Regional de Educação, bem como, 

ao nível da Formação Profissional, pela Direção Regional de Qualificação Profissional. O IPTL, 

está igualmente habilitado, no âmbito do protocolo celebrado com a Direção-Geral de Recursos 

Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), para a formação destinada à marinha de 

comércio e pescas, náutica de recreio e Convenção STCW (Standards of Training, Certification 

and Watchkeeping for Seafarers). Atualmente oferece educação e formação profissional a cerca 

de trezentas pessoas distribuídas nos seus cursos de Educação Profissional e Formação e 

Especialização Tecnológica. 

IQ, IP-RAM: Criado em 2016, o Instituto para a Qualificação é um organismo público, com 

autonomia administrativa e financeira, e patrimônio próprio, sob a tutela da Secretaria Regional 

de Educação. O IQ é a instituição governamental responsável por toda a formação profissional 

regional e é também um organismo intermédio na gestão do PO Madeira 14-20, no âmbito do 

FSE. 

IDE, IP-RAM – O Instituto de Desenvolvimento Empresarial é o organismo coordenador de todos 

os apoios aos sectores secundários e terciários da economia da Região Autónoma da Madeira, 

recorrendo a outros organismos para efeitos de consulta especializada. Potenciando de forma 

efetiva o crescimento sustentado da economia regional, privilegia, entre outras, as seguintes 

áreas de atuação: Empreendedorismo, Inovação Empresarial, Desenvolvimento Tecnológico, 

Sociedade do Conhecimento, Tecnologias de Informação e Comunicação, Qualidade, Ambiente 

e Energia, Internacionalização, Captação de Investimento Estruturante, Criação de um ambiente 

de inovação financeira e Compensação dos Sobrecustos (RUPs). Tendo em conta os objetivos 

temáticos definidos pela Política de Coesão, o IDE é um organismo intermédio na gestão do PO 

Madeira 14-20, intervindo nos seguintes eixos prioritários: I; III; IV; XI. 

Parceiros empresariais com atividade associada à Economia Azul 

Blue Geo Lighthouse, Ltd - BIGLE 

EISAP - European International Shipowners Association of Portugal  

MMP - Marítimos Manning Portugal, LDA 

Buggypower- Gestão e Produção de Biomassa, Lda 
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MARISMAR - Aquicultura Marinha, LDA 

UBQ Madeira - Biotecnologia 

Ilha Peixe – Indústria de pescado e conservas 

FactorEnergia – Energias renováveis 

Rota dos Cetáceos – Observação de cetáceos 

Startup Madeira – Inovação empresarial 

Clube Naval do Funchal – Atividades náuticas de recreio 

Madeira Outdoor Active Holidays  

Grupo Sousa – Transporte marítimo de carga e passageiros 

Tecnovia Madeira – Construção naval 

TI (Transinsular Madeira) - Transporte e serviços técnicos marítimos 

 

Outros Departamentos do Governo Regional e Organizações/ Associações 

 
Registo Internacional de Navios  

Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira- EPHTM  

Associação Comercial e Industrial do Funchal- ACIF (Projeto Interreg SMART Blue) 

Centro Internacional de Negócios da Madeira- SDM  

Direção Regional do Ordenamento e Território e Ambiente- DROTA  

Agência Regional da Energia e Ambiente da Madeira - AREAM 

Observatório Oceânico da Madeira (OOM) - ARDITI 

Centro de Maricultura da Calheta 

 

6. CRONOGRAMA 

Identificação das competências profissionais regionais no contexto da economia azul 

Atividades 

Semestre 

6 7 8 9 

Nomeação da Equipa X 
   

Programa de Trabalho X 
   

Estudo 
 

X 
  

Desenvolvimento da Estratégia 
  

X 
 

Encerramento 
  

X 
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7. RECURSOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

 A concretização da Ação será realizada pelo IEM, parceiro do projeto GROW-RUP, sem custos 

de execução relevantes a considerar.  
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AÇÃO 2  

Aumentar a formação profissional e a certificação de 
competências 
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1. CONTEXTO  

No decorrer das visitas inter-regionais do projeto GROWRUP foram identificadas 

necessidades específicas das PME nas RUP, nomeadamente ao nível de deficiências no 

mercado, não raramente associadas a dificuldades em obter capital ou crédito para a fase de 

arranque e na obtenção de recursos humanos especializados.  

 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. 

Essencial para o sucesso de qualquer reforma de qualificação será vincular as qualificações aos 

requisitos regulamentares já existentes.  

A estratégia a ser definida na Ação 2 contemplará a implementação ou o aumento da 

certificação de competências sob padrões regionais, nacionais e internacionais de qualidade, 

seguindo as necessidades identificadas no mercado e a legislação nacional e regional de 

formação. Exemplos de boas práticas dos diferentes parceiros do projeto GROWRUP, 

nomeadamente do parceiro de Canárias: PFAE (Programa de Formação em Alternância com o 

Emprego; os Guias e Manuais de formação em construção sustentável (Projecto Built in Green); 

e do parceiro dos Açores: a 'Escola do Mar'  e o Projecto Stagiar (pretende capacitar os jovens 

com qualificação de nível intermédio ou superior a um estágio profissional no contexto real do 

trabalho promovendo a sua inserção na vida ativa), foram uma inspiração para definir a estratégia 

a ser implementada na Madeira para garantir que haverá pessoas dotadas de competências 

técnicas necessárias para atender às necessidades das PME relacionadas com a economia azul.  

As estratégias a serem implementadas, de acordo com o cenário de competências existente 

no universo do IEM, fundamentar-se-á no conceito de que as competências da economia azul 

são comuns a empregos terrestres, pretendendo-se dar oportunidade de especialização e 

adaptação de novas competências vocacionadas para o ambiente marinho. Os dados nacionais 

e os primeiros resultados dos workshops regionais incluídos na Ação 1 indicam que as principais 

competências e conhecimentos dos setores técnicos da economia marítima e marinha incluem, 

entre outros, eletricistas, metalúrgicos e mecânicos. Admitindo que essas competências são já 

existentes para especialidades terrestres, fará sentido reconvertê-las para funções sustentadas 

no ambiente marítimo, a fim de lidar com os desafios emergentes da Economia Azul. Nesse 

sentido, pretende-se com a Ação 2, implementar medidas de abrangência transversal, setorial e 

temática com aplicação aos diversos setores da Economia Azul.  

Não é pretensão da Ação 2 criar novas Qualificações de Formação do Catálogo Nacional de 

Qualificações (QNQ). Em vez disso, em parceria com as autoridades competentes, pretende-se 

desenvolver formações de curta duração, complementares às competências existentes para 

atividades terrestres. O Quadro Nacional de Qualificações apresenta atualmente uma oferta de 
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274 formações (introduzido pelo Decreto-Lei nº 396/2007), distribuídas por 39 áreas de educação 

e formação, das quais 114 são de nível 2 do QNQ (inclui 9º ano); 125 são nível 4 (inclui 12º ano) 

e 35 são nível 5 (inclui 12º ano). A análise preliminar do Catálogo mostrou que pelo menos 30% 

das certificações de qualificação poderiam ser complementadas ou reorientadas para ocupações 

alicerçadas no mar.  

O êxito da Ação 2 está associado ao envolvimento direto dos stakeholders locais, 

nomeadamente as PME, através do estabelecimento de parcerias. A formação e melhoria de 

competências no contexto laboral promove empregos de qualidade e o desenvolvimento de 

competências ajustadas às necessidades flutuantes do mercado de trabalho, incluindo 

competências transversais e sociais para uma melhor adaptação às expectativas do mercado de 

trabalho marítimo, ajudando assim a superar a atual discrepância de qualificações. 

 

2. INSTRUMENTO POLÍTICO  

No âmbito do presente Plano de Ação do Projeto GROWRUP, a Ação 2 do IEM visa melhorar 

a competitividade das PME através da valorização das competências profissionais, que por sua 

vez são contempladas no Eixo 7 do PO Madeira 14-20 (Promover o emprego e apoiar a 

mobilidade laboral). De acordo com o Instituto de Gestão do PO, o IDR- Instituto de 

Desenvolvimento Regional - mais de 80% dos fundos alocados para este eixo estão incluídos no 

FSE.  

Os resultados da Ação 2 estarão condicionados aos fundos FSE e FEDER. O IEM antecipa 

dificuldades nesta matéria uma vez que a implementação deste Plano de Ação coincide com o 

final do PO Madeira 14-20 e o início do próximo PO. 

Todavia, é objetivo do IEM, ainda dentro do prazo do PO Madeira 14-20, estabelecer 

parcerias com o IQ e o IPTL, a fim de capacitar os desempregados de longa duração com 

valências dentro do contexto da economia azul, o que contribuirá para melhorar a capacidade de 

competitividade das PME, conforme definido no Eixo Prioritário 3- Reforçar a competitividade 

das Pequenas e Médias Empresas (PMEs), nomeadamente nos objetivos específicos 3.b.1. e 

3.c.1.. 

Prioridade de investimento 3b: Desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as PME, 

especialmente no que respeita à internacionalização (FEDER). 

Objetivo específico 3b1: Promover as capacidades das empresas apoiando o investimento de suporte à sua 

transformação organizacional e à melhoria da sua competitividades e do potencial de internacionalização e promoção 

dos ativos da Região no exterior. 

Prioridade de investimento 3c: Apoio à criação e alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento 

de produtos e serviços (FEDER). 



Plano de Ação- DEEPBlue economy 

 Interreg Europe- Partilhando soluções para melhores políticas regionais 

 

19 
 

Objetivo específico 3c1: Desenvolver ações direcionadas 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 aos serviços. 

 

3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA AÇÃO  

Definição e implementação de dois cenários de certificação: 

3.1. Formação com dupla certificação - implementação de formação complementar orientada 

para atividades marítimas a pessoas/desempregados que tenham com   formação profissional 

prévia; 

3.2. Proporcionar aqueles com experiência laboral prévia, alternativas de formação 

profissional certificadas: integrando o RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências adquiridas ao longo da vida) ou frequentando cursos EFA (Educação e Formação 

de Adultos), complementado com formação profissional marítima. 
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4. TABELA DE INDICADORES 
 

Atividade Indicador 

3.1. Número de novas formações profissionais estabelecidas no âmbito da Economia 

Azul. 

Enfase na competitividade das PME: A adaptabilidade da formação profissional aos 

empregadores irá melhorar as PME, cobrindo as necessidades do sector com 

recursos humanos treinados e atualizados. 

3.2. Número de formandos desempregados em RVCC e EFA 

FOCUS SME COMPETITIVENESS: A participação no RVCC e no EFA, com 

formação adicional na Economia Azul, irá melhorar e potenciar a competitividade 

das PME, cobrindo as necessidades do setor com recursos humanos habilitados, 

capacitados e qualificados. 

 

5. PARCEIROS ENVOLVIDOS 

Listados na Ação 1. 

 

6. CRONOGRAMA 

Aumentar a formação profissional e a certificação de competências 

 

Atividades 

Semestre 

6 7 8 9 

Nomeação da Equipa X 
   

Programa de Trabalho 
 

X 
  

Estudo 
 

X X X 

Desenvolvimento da Estratégia 
  

X X 

Encerramento 
   

X 

 

7. RECURSOS E FONTES DE FINANCIAMENTO  

A execução da Ação 2 tem um valor estimado de 101.000 euros, co- financiado pelo FSE e 

Orçamento Regional. Este valor resulta de uma estimativa de custos associados à certificação 

STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) e da implementação 
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do Programa gerido pelo IEM, IP-RAM “Formação- Emprego”, a cargo do IEM, IP-RAM, ou outro 

que se afigure adequado às exigências, nomeadamente o programa dos “Estágios Profissionais”. 
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AÇÃO 3 

Promover o Empreendedorismo Azul 
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1. CONTEXTO 

O projeto GROWRUP tem por missão impulsionar a competitividade e o empreendedorismo 

das PME, visando diminuir o número de desempregados de longa duração nas RUP. O conceito 

da Economia Azul impulsiona o crescimento, contribuindo simultaneamente para o 

desenvolvimento sustentável das comunidades. No arquipélago da Madeira, as atividades 

relacionadas com este conceito representam já mais de 30% dos empregos disponíveis, 

maioritariamente associados ao turismo costeiro. É importante fornecer alternativas que cubram 

o uso sustentável do mar e seus recursos para o desenvolvimento económico. 

Uma função fundamental do empreendedorismo é contribuir para o crescimento económico e 

diversidade. A estratégia do IEM para promover o Empreendedorismo Azul deve assegurar que 

as configurações de políticas a implementar são adaptadas às especificidades da economia local 

e deverá esclarecer como o empreendedorismo pode contribuir para os objetivos do projeto 

GROWRUP. Promover empreendedorismo requer uma avaliação combinada dos desafios 

ambientais locais e uma compreensão das realidades e prioridades económicas atuais, em 

estreita colaboração com o setor privado. 

A Estratégia de Especialização Inteligente da Região Autónoma da Madeira (RIS3) definiu 

que a vantagem competitiva das regiões só pode ser encontrada se as RUP definirem nichos de 

mercado ou integrarem novas tecnologias nas indústrias tradicionais explorando o seu potencial5. 

Por outro lado, a OCDE identificou o número de regulamentações governamentais; os elevados 

custos indiretos de mão-de-obra; as dificuldades de angariação de fundos; de acesso a mercados 

estrangeiros e dificuldades no recrutamento de pessoal qualificado e trabalhadores qualificados, 

como sendo as principais barreiras ao desenvolvimento das PME. 

Para promover e impulsionar mais e melhor criatividade no Empreendedorismo Azul, a Ação 

3 do presente Plano de Ação analisará as condições de criação de formação e aumento de 

competitividade nas empresas existentes e a criação de novas empresas que contribuam para a 

Economia Azul na Região Autónoma da Madeira. 

 

 

 

5 https://ris3.arditi.pt/?page_id=5 

 

 

 

https://ris3.arditi.pt/?page_id=5
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2. INSTRUMENTO POLÍTICO  

Do PO 14-20, consta o Eixo Prioritário 3- Reforçar a competitividade das PME, que inclui a 

prioridade de investimento IP3a- Promoção do espírito empresarial facilitando nomeadamente o 

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

designadamente através de viveiros de empresas. Por outro lado, o Eixo Prioritário 7- Promover 

o emprego e apoiar a mobilidade laboral, gerido pelo FSE, inclui a prioridade de investimento 

«Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de empresas, incluindo 

micro, pequenas e médias empresas inovadoras». 

Para implementar a Ação 3, o IEM definirá duas estratégias para abordar os objetivos 

temáticos do PO Madeira 14-20: o IEM gere o Fundo Social Europeu atribuído à Região para as 

áreas do emprego e da coesão social. Neste contexto, o IEM implementou o programa PEED 

(Programa de Estímulo ao Empreendedorismo dos Desempregados), que incentiva e apoia a 

criação do próprio emprego por parte de desempregados com espírito empresarial, detentores 

de um conceito técnica, económica e financeiramente viável. Dirigido a desempregados inscritos 

no IEM, o programa destina-se a uma atividade de negócios individual ou coletiva até ao máximo 

de quatro postos de trabalho. Atualmente esta medida (Portaria nº 32/2013, de 13 de maio, 

publicada no JORAM, I Série, nº 56) não prioriza a criação de negócios no âmbito da Economia 

Azul que, como mencionado anteriormente, é também uma prioridade RIS3.  

A Ação 3 abordará o atual regulamento do programa PEED, a fim de alocar uma percentagem 

dos fundos do FSE gerenciados pelo IEM, através de majorações nos apoios concedidos, para 

projetos da Economia Azul que se candidatem a este programa. 

Além disso, a fim de promover sinergias entre a aplicação dos fundos FEDER e FSE, o IEM 

promoverá reuniões com o IDE, a Instituição Pública regional com a missão de promover o 

desenvolvimento, a competitividade e a modernização de empresas dos setores secundário e 

terciário da Madeira, especialmente micro, pequenas e médias empresas (ver atores envolvidos 

na Ação 1). Entre outros programas, o IDE possui a iniciativa VALORIZAR 2020, englobada no 

eixo prioritário 3.c do PO14-20, dirigida à promoção da qualificação de estratégias de negócios 

e que desenvolve ações voltadas para a melhoria da capacidade competitiva das empresas 

regionais de forma a consolidar o crescimento económico e acrescentar valor aos processos e 

bens e serviços. Esta iniciativa pretende igualmente estimular a produção de novos bens e 

serviços, incluindo os relacionados à economia circular e azul, e estimular a adoção de processos 

ou métodos novos ou significativamente melhorados de fabrico, logística e distribuição, bem 

como métodos organizacionais ou de marketing. 

O IDE disponibiliza também a iniciativa EMPREENDER 2020, que visa apoiar o estímulo ao 

investimento privado e a criação de empregos materializados em projetos de inovação de 
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produtos. O EMPREENDER 2020 pretende renovar a base económica regional através de 

incentivos do fundo FEDER para iniciativas de inovação e empreendedorismo, de preferência 

alinhadas com o RIS3 regional, capazes de proporcionar negócios criativos e inovadores e 

impulsionar a criação de emprego e mobilizar competências técnicas especializadas. 

A estratégia definida na Ação 3 tem por missão desbloquear o potencial de integração dos 

programas disponibilizados pelos dois fundos no âmbito da economia Azul, tornando mais fácil 

para as PME compreendê-los e reduzir os custos administrativos. O IEM antecipa dificuldades 

nesta matéria uma vez que a implementação deste Plano de Ação coincide com o final do PO 

Madeira 14-20 e o início do próximo PO. Embora no futuro (próximo PO 21-27) o gerenciamento 

comum de iniciativas como as referidas (PEED; VALORIZAR2020 e EMPREENDER2020) seja 

do interesse dos utilizadores finais, é possível numa primeira fase encontrar soluções flexíveis 

de apoio às startups; à formação dos empreendedores e à criação de empregos, que devem ser 

implementadas se a natureza do projeto for incluída no conceito de Economia Azul.  

 No contexto da Ação 3 estão previstas reuniões informativas conjuntas e separadas entre o 

IEM, o IDE e o IDR acerca das iniciativas em execução e sobre iniciativas futuras, para promover 

as sinergias entre os dois tipos de financiamento. À fase da elaboração do presente Plano de 

Ação, foi já estabelecido um protocolo de colaboração com o IDR, apresentado no Anexo 1.   

 

3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA AÇÃO 

3.1. Melhorar o acesso ao financiamento. Adaptação e transferência efetiva (reutilização) dos 

fundos / iniciativas existentes contemplando a Economia Azul, com o objetivo de fortalecer as 

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

inovadoras. 

3.2. Apoio à submissão e avaliação de propostas ao longo do desenvolvimento dos projetos. 

Na fase de incubação, as PME serão acompanhadas por mentores que fornecerão 

aconselhamento e sessões de esclarecimento a todos os formandos sobre o conhecimento 

científico, as necessidades do mercado e as oportunidades de negócios. 

3.3. Promoção de consciencialização e networking. Realização de eventos de networking, 

visando a identificação de ideias de negócios, a promoção da Economia Azul, a atração de 

investidores, patrocinadores e demais stakeholders. 

3.4. Promover a conexão entre os programas de empreendedorismo do IEM e IDE. Definição 

de um sistema de majoração para as propostas de projetos no âmbito da Economia Azul e 

encorajar o IDE a atribuir uma percentagem dos fundos do FEDER a projetos relacionados com 

a economia azul. 
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4. TABELA DE INDICADORES 
 

Atividade Indicador 

3.1.1. Alterações no Regulamento da Iniciativa PEED do IEM 

Enfase na competitividade das PME: Apoiar as PME através da criação de novos 

postos de trabalho. 

3.1.2. Número de propostas submetidas à iniciativa PEED no âmbito da Economia Azul  

Enfase na competitividade das PME: Apoiar as PME através da criação de novos 

postos de trabalho. 

3.2.1 Número de sessões de esclarecimento acerca da iniciativa PEED. 

Enfase na competitividade das PME: Profissionais formados e qualificados 

3.2.2. Número de postos de trabalho criados no âmbito do PEED 

Enfase na competitividade das PME: Profissionais formados e certificados 

3.3.1. Número de eventos de Disseminação associados ao PEED 

Enfase na competitividade das PME: Divulgação de informação relevante para as 

PME 

3.3.2. 

Número de participantes e oradores dos eventos de Disseminação 

Enfase na competitividade das PME: Divulgação de informação relevante para as 

PME 

3.4.1. 

Número de Projetos submetidos no âmbito da Economia Azul, às iniciativas 

VALORIZAR2020 e EEMPREENDER2020  

Enfase na competitividade das PME: As PME beneficiárias de apoios à criação de 

emprego e startup reduzem custos, aumentando a competitividade. 

3.4.2. 

Número de sessões de acompanhamento dos Projetos PEED 

Enfase na competitividade das PME: As PME beneficiárias de apoios à criação de 

emprego reduzem custos, aumentando a competitividade 

 

 

 

5. PARCEIROS ENVOLVIDOS 

IEM e IDE (Descrição completa na Ação 1). 
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6. CRONOGRAMA 

Aumentar a formação profissional e a certificação de competências 

 

Atividades 

Semestre 

6 7 8 9 

Nomeação da Equipa 
 

X 
  

Programa de Trabalho 
 

X 
  

Estudo 
 

X X X 

Desenvolvimento da Estratégia 
 

X X X 

Encerramento 
   

X 

 

7. RECURSOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

As atividades específicas da Ação 3 têm um custo total estimado de € 1.1145.000, sendo que 

aproximadamente 85% correspondem ao FEDER (€ 900.000) na vertente de apoio à criação de 

empresas “azuis”. Os 15% remanescentes (€ 245.000) correspondem ao considerado na 

aplicação dos programas de incentivo à competitividade das PME através da criação de postos 

de trabalho com fundos geridos pelo parceiro de projeto (FSE e Orçamento Regional). Outros 

potenciais custos elegíveis associados à execução da ação incluem implementação de aplicação 

on-line simples; seleção de especialistas externos e/ou consultores especialistas a nível regional 

para apoiar as PME. 
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AÇÃO 4 

Acompanhamento e Disseminação das Ações 
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1. CONTEXTO 

As oportunidades de formação, qualificação de competências e o empreendedorismo 

incluídas nas Ações 2 e 3 constituem oportunidades relevantes para valorizar a qualificação dos 

desempregados de longa duração. No entanto, a formação só constitui oportunidade se os 

potenciais utilizadores se comprometerem. Existe a necessidade de, em primeiro lugar, 

sensibilizar para as carreiras relacionadas com o mar, gerando consciência e entusiasmo pela 

cultura e carreiras marítimas. Além disso, a consciência da importância crucial para o aumento 

de competências para encontrar um emprego melhor é uma motivação essencial para adquirir 

essas mesmas competências e para o sucesso dos cursos de formação. É fundamental manter 

as partes interessadas envolvidas atualizadas sobre os resultados / produtos das ações, para 

que todos os intervenientes, especialmente os usuários finais do projeto (desempregados de 

longa duração), possam colher os benefícios. 

A Ação 4 dedica-se à monitorização ativa das Ações 2 e 3, que contribuirão para o ciclo de 

tomada de decisões (com o próximo PO já em mente). O IEM está comprometido em intensificar 

os esforços para disseminar as informações, a fim de tornar os programas mais recetivos às 

novas necessidades do mercado de trabalho. Por fim, espera-se que todas as ações de 

disseminação estimulem a discussão, o que, por sua vez, ajudará a identificar ações adequadas 

de acompanhamento e correção para colocar em prática e alimentar as conclusões da avaliação 

do Plano de Ação no próximo ciclo de tomada de decisões. Ferramentas online e offline serão 

utilizadas para aumentar a visibilidade e as reuniões presenciais, bem como os resultados dos 

workshops e reuniões com instituições públicas e associações privadas de partes interessadas 

e empresas, contribuirão diretamente para o acompanhamento do Plano de Ação. 

 

2. INSTRUMENTO POLÍTICO 

A presente Ação visa promover as iniciativas contempladas nas Ações 2 e 3, conferindo assim 

uma visibilidade maior dos programas associados à criação de emprego e ao aumento de 

competitividade das SME. Concomitantemente a estratégia de disseminação pode e deve 

contribuir para sensibilizar e mobilizar  prioridade aos investimentos e apoios de financiamento 

destinados à economia azul regional, nomeadamente através de esforços e áreas prioritárias 

comuns no próximo programa operacional , englobando o FEDER, FSE, FEAMP. 
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3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA AÇÃO 

3.1. Eventos públicos para apresentar da evolução do Plano de Ação a especialistas e partes 

interessadas envolvidas no processo 

3.2. Estabelecimento de um plano de divulgação para consciencialização do valor, 

oportunidades e benefícios sociais do compromisso com o mar, dentro do grupo de 

desempregados de longo prazo da IEM. 

3.3. Manutenção do site do projeto e meios sociais 

3.4. Reuniões regulares com diferentes grupos de stakeholders, incluindo Instituições 

Públicas, responsáveis pela implementação do Plano de Ação. 

3.5. Relatórios semestrais, compilando dados e resultados de cada ação individual. 

4. TABELA DE INDICADORES 

Atividade Indicador 

3.1. Evento público para divulgação do Plano de Ação com participação dos 

stakeholders 

Enfase na competitividade das PME: Reforço da estratégia da Economia Azul; 

Compromisso dos stakeholders 

3.1.2. Cobertura do Plano de Ação pela Comunicação Social  

Enfase na competitividade das PME: Reforço da estratégia da Economia Azul; 

Compromisso dos stakeholders 

3.1.3. Resultados dos workshops 

Enfase na competitividade das PME: Reforço da estratégia da Economia Azul; 

Compromisso dos stakeholders 

3.2. Número de eventos e número de participantes  

Enfase na competitividade das PME: Divulgação de informações relevantes para 

as empresas e público-alvo (desempregados de longa duração) 

3.3. 

Número de atualizações no site, incluindo visitas ao website 

Enfase na competitividade das PME: Divulgação de informações relevantes para 

as empresas e público-alvo (desempregados de longa duração) 

3.4.1. 

Número de reuniões com Stakeholders 

Enfase na competitividade das PME: A participação das partes interessadas 

garante os resultados atualizados do Plano de Ação; difusão de informações 

relevantes para as PME e público-alvo 
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Anexo I 
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