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Bem-vindo à primeira Newsletter do ONBOARD
O Projeto ONBOARD - Desenvolvimento de perfis
profissionais e currículos de formação para o setor de
portos e logística é um projeto de dois anos, cofinanciado
no âmbito do programa Erasmus+, que tem como objetivo
conceber, implementar e validar um modelo de
aprendizagem em regime de alternância para o setor de
portos e logística, apoiando o desenvolvimento de novos
perfis e currículos de ensino e formação profissional e
promovendo uma cooperação mais eficiente entre empresas
e entidades formadoras no setor marítimo.
O projeto é liderado pela INOVA+ e reúne parceiros de
Portugal, Reino Unido e Irlanda. Para mais informação,
consulte o website do projeto em: www.onboard-project.eu.

Conheça o ONBOARD em 3 minutos!

Portos e Logística: evolução, presente e tendências!
Como caracterizar o setor de Portos e Logística em termos de necessidades e tendências?
Para responder a esta e a outras questões, o consórcio do ONBOARD lançou um questionário a nível Europeu com
o intuito de recolher informação sobre necessidades de qualificação e tendências de formação em termos de perfis
profissionais. Para tal, foram envolvidos nesta análise profissionais do setor, nomeadamente gestores de formação,
formadores/tutores, gestores, gestores de recursos humanos, especialistas e colaboradores de PME do setor.
Com base nos resultados do questionário, o consórcio realizou um conjunto de entrevistas a stakeholders dos três
países (Portugal, Reino Unido e Irlanda) de forma a analisar os quais os perfis profissionais e competências chave
para o desenvolvimento dos setores dos Portos e Logística. Desta forma, as entrevistas tiveram como objetivo
complementar a informação recolhida anteriormente através dos questionários.
Este trabalho de campo e recolha de informação foi promovido na fase inicial do projeto de forma a envolver
ativamente os stakeholders na caracterização do setor em termos de evolução, necessidades e tendências.
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Focus Group promove discussão sobre oferta formativa, necessidades e tendências dos setores de
Portos e Logística em Portugal
A Fórum Oceano promoveu, com a colaboração dos parceiros portugueses INOVA+ e ISCIA, um Focus Group para
validação dos resultados das recolhas de terreno relativamente à oferta formativa e às necessidades e tendências
dos
setores dos Portos e
Logística
em
matéria de desenvolvimento
de competências.
A ação realizou-se durante a reunião do Grupo de Trabalho da Fórum Oceano dedicado à temática Emprego e
Formação, que teve lugar no dia 6 de junho, em Lisboa. A sessão contou com a participação de 17 profissionais
com experiência, conhecimento e/ou interesse pelos assuntos relacionados com competências, emprego e formação
e
setores
marítimos
em
geral
(Portos,
Transportes
e
Logística).
A INOVA+, entidade responsável pela coordenação do projeto, começou por contextualizar a realização do Focus
Group, apresentando o ONBOARD e os principais resultados obtidos através da realização de um questionário sobre
oferta formativa e necessidades de formação e de um conjunto de entrevistas a stakeholders sobre perfis
profissionais e competências chave para o desenvolvimento dos setores dos Portos e Logística.
Os dados avançados serviram de base para a discussão, que permitiu ouvir a opinião dos participantes e recolher
informação relevante para a concretização dos objetivos do projeto. Entre as principais conclusões do Focus Group,
destaca-se a criação de um grupo de trabalho que reúna os diferentes atores envolvidos no processo (entidades de
formação, empresas, autoridades e profissionais do setor) e que possa garantir uma maior flexibilidade no
desenvolvimento e atualização dos perfis técnicos e uma maior rapidez na aproximação entre as necessidades de
mercado e a oferta formativa.
Evolução do projeto: ações executadas e próximos passos
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Para mais informação sobre o projeto ou para participar nalguma das iniciativas e atividades do ONBOARD, contactar:
Andreia Monteiro | andreia.monteiro@inova.business
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