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1 Introdução 

Resultado 2.1 — Perfis técnicos e ofertas formativas no setor de portos e logística: tendências e 

necessidades é o primeiro resultado do WP2 — Estudo sobre as necessidades formativas do sistema 

de aprendizagem no setor de portos e logística; um resultado que reúne informação relacionada com o 

estudo abrangente sobre as ofertas de formação de aprendizagem no setor de portos e logística. 

Este resultado deriva das primeiras duas tarefas do WP2, T2.1. — Desenvolvimento de protocolos e ferramentas 

de investigação e T2.2. Mapeamento de perfis técnicos e ofertas formativas no setor de portos e logística e 

identificação de lacunas, que serão apresentadas no capítulo 2. Estudo Onboard. 

 

1.1 Projeto Onboard 
O projeto Onboard tem como objetivo a conceção, implementação e validação de um modelo para os 

sistemas de aprendizagem no setor de portos e logística, apoiando o desenvolvimento de novos 

perfis e programas de Ensino e Formação Profissional (EFP) e promovendo uma estrutura de 

cooperação eficaz entre o EFP e as empresas do setor marítimo. 

De forma detalhada, com o projeto Onboard, a parceria procura abordar os seguintes desafios: 

• Promover a aprendizagem com base no trabalho, através da conceção e promoção de um 

modelo para os sistemas de aprendizagem que estimule e reforce as parcerias, o diálogo e a 

cooperação entre os organismos de aprendizagem (OA), as PME e outros parceiros sociais; 

• Reduzir a disparidade entre os resultados de aprendizagem dos programas de formação 

dos modelos de aprendizagem e as necessidades de competências do mercado de trabalho, 

desenvolvendo um plano sectorial para a conceção de novos perfis técnicos e programas 

comuns para o setor de portos e logística; 

• Contribuir diretamente para os objetivos da Aliança Europeia para a Aprendizagem (AEA) 

de aumentar a força e a qualidade das parcerias entre as empresas e a educação em relação 

aos sistemas de aprendizagem; 

• Introduzir abordagens sistemáticas para o desenvolvimento profissional inicial e 

contínuo para coordenadores, formadores e tutores de EFP, nomeadamente na conceção, 

implementação e validação de um programa de formação para profissionais-chave. 

Com o projeto Onboard, o consórcio espera fortalecer as parcerias entre o EFP e as empresas, no que 

toca aos sistemas de aprendizagem aos níveis local e regional, e estabelecer e implementar novas 

estruturas de cooperação no âmbito das parcerias sustentáveis entre o EFP e as empresas, 

principalmente através da: 

• Estruturação e validação de um modelo de aprendizagem dirigido a profissionais-chave 

dos esquemas dos sistemas de aprendizagem do setor de portos e logística, permitindo que 

implementem com sucesso os programas de formação e que apliquem as orientações para a 

cooperação inter-regional entre os stakeholders dos sistemas de aprendizagem nas suas organizações; 
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• Conceção, implementação e validação de um programa de formação e de materiais de 

apoio para a formação de profissionais-chave no contexto dos sistemas de aprendizagem 

(gestores de formação, formadores, gestores de recursos humanos e tutores), permitindo-lhes 

implementar e utilizar com sucesso o modelo de aprendizagem. 

 

Figura 1 — Objetivo do projeto Onboard 

Em conjunto, a parceria e os parceiros associados irão trabalhar em esquemas de cooperação e comunicação, 

que apoiem a rede de stakeholders dos sistemas de aprendizagem, na implementação e garantia da qualidade 

da oferta dos sistemas de aprendizagem nas suas diferentes fases, nomeadamente na:   

• Pesquisa documental e avaliação das necessidades de competências nos portos e 

logística, envolvendo atores-chave no contexto dos modelos de aprendizagem, nomeadamente 

coordenadores de formação, formadores, representantes e colaboradores de PME, tutores e 

aprendizes; 

• Conceção de perfis funcionais e respetivos currículos de formação relacionados com a 

área de portos e logística, de acordo com os mecanismos e princípios do ECVET de forma a serem 

implementados nos esquemas de formação dos sistemas de aprendizagem; 

• Estruturação, implementação e validação de um modelo de aprendizagem no setor de 

portos e logística, fortalecendo a cooperação e a comunicação entre o EFP e as PME que oferecem 

formação em sistemas de aprendizagem. 

Isto significa que os principais grupos-alvo do projeto Onboard são:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 — Grupos e beneficiários-alvo do projeto e produtos Onboard 
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1.2  O estudo no contexto do projeto 
 

O objetivo do estudo abrangente Onboard sobre as ofertas de sistemas de aprendizagem no setor 

de portos e logística, pretendeu: 

a) Identificar as necessidades de competências das PME do setor de portos e logística, 

com foco nas suas cadeias de valor; 

b) Recolher provas sobre a oferta formativa no setor de portos e logística, estabelecendo 

uma ligação entre a oferta e as necessidades de competências do mercado de trabalho. 

 

O estudo está integrado no WP2 — Estudo sobre as necessidades formativas do sistema de aprendizagem no 

setor de portos e logística, o qual integra as seguintes três tarefas principais: 

 

Figura 3 — Apresentação das tarefas nas quais o WP2 está organizado. As duas primeiras tarefas são essenciais para a 
conceção e desenvolvimento do D2.1, que é a questão fundamental deste documento. 

No início do projeto foi concebida uma metodologia comum a ser seguida por todos os parceiros (ver Anexo 

1), a qual integra dois tipos de tarefas para a realização bem-sucedida do estudo abrangente Onboard: 

 

 

Figura 4 — Tarefas do estudo abrangente do projeto Onboard. 
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ferramentas associadas 

T2.2. Mapeamento dos perfis 
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e identificação de lacunas 
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formativas no setor dos portos e 

logística: necessidades e tendências 
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currículos formativos para o setor dos 

portos e logística 

Pesquisa documental – para recolher informação 
existente (por exemplo relatórios, artigos, 

estatísticas...) 

Trabalho de campo – entrevistas pessoais, 
questionários online e/ou focus group com 

stakeholders relevantes do projeto, tais como 
gestores & gestores de recursos humanos de PME, 
gestores de formação e formadores, especialistas e 

trabalhadores do setor. 
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O documento Resultado 2.1 — Perfis técnicos e ofertas formativas no setor de portos e logística: 

tendências e necessidades reúne toda a informação relacionada com o estudo abrangente Onboard 

relativo às ofertas de sistemas de aprendizagem no setor de portos e logística, o que inclui: uma 

introdução à abordagem metodológica do estudo; a apresentação das linhas de orientação, ferramentas e 

instrumentos utilizados pelos parceiros; um resumo dos principais resultados do estudo e as contribuições para 

os seguintes WP do projeto. 
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2 Estudo Onboard 

Para apoiar os parceiros no estudo abrangente Onboard, sobre as ofertas de sistemas de 

aprendizagem no setor de portos e logística, a INOVA+ preparou, em dezembro de 2017, um rascunho 

do documento “Orientações metodológicas, ferramentas e instrumentos” (ver Anexo 1), o qual foi discutido e 

acordado entre os parceiros. Este documento inclui não apenas as tarefas relacionadas com o estudo Onboard, 

mas, também, todas as tarefas relacionadas com o WP2. 

Este documento e a estratégia seguida pelos parceiros para a recolha da informação necessária à conceção e 

desenvolvimento dos seguintes WP, estão descritos neste capítulo e apresentados em maior detalhe no Anexo 

1. 

2.1 Orientações metodológicas, ferramentas e 
instrumentos 

O estudo abrangente sobre as ofertas de sistemas de aprendizagem no setor de portos e logística foi organizado 

em duas tarefas principais: 

 

Figura 5 — Para realizar o estudo Onboard, os parceiros tiveram que completar as duas tarefas identificadas na figura 
acima. 

 

Cada uma destas tarefas foi apresentada em diferentes passos com objetivos, prazos e responsabilidades 

específicos que estão identificados nas secções abaixo. 

 

  

T2.1. Desenvolvimento de protocolos de pesquisa e 

ferramentas associadas 

T2.2. Mapeamento dos perfis funcionais 
existentes e ofertas formativas nos portos e 

logística e identificação de lacunas 

D2.1. Perfis técnicos e ofertas 
formativas no setor dos portos e 

logística: necessidades e 
tendências 
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2.1.1  Desenvolvimento de protocolos e ferramentas de investigação 
 

A tarefa 2.1 Desenvolvimento de protocolos e ferramentas de investigação foi a base de todas as atividades 

realizadas no âmbito do WP2 e que são essenciais ao desenvolvimento dos WP3, WP4 e WP5. De modo geral, 

esta tarefa compreendeu 6 passos: 

 
1 Relativo ao Anexo 1, cujas datas estão de acordo com o calendário inicial elaborado pelos parceiros na reunião de arranque 

do projeto (KoM). 

T2.1. Desenvolvimento de protocolos e ferramentas de investigação 

Passo Responsabilidade Cronograma Breve descrição 

Conceção das 

orientações e do 

protocolo de 

investigação 

INOVA+ 
Novembro 2017 

– Junho 2018 

Desenvolvimento de orientações metodológicas, 

ferramentas e instrumentos para o estudo (por 

exemplo, orientações para o WP2, questões para 

inquéritos, protocolos para entrevistas, guias para o 

focus group, modelo para relatórios nacionais)1 

Pesquisa documental 

preliminar 
Todos os parceiros Dezembro 2017 

Identificação de fontes quantitativas e qualitativas 

relevantes, aos níveis regional, nacional e/ou europeu 

(por exemplo, estatísticas oficiais, estudos, relatórios, 

planos de ação, quadros e documentos), relacionados 

com a caracterização, evolução e necessidades reais 

do setor de portos e logística (ver Anexo 2). 

Desenvolvimento de 

ferramentas de 

investigação 

INOVA+ 
Janeiro 2018 – 

Junho 2018 

Conceção e validação (pelos parceiros) dos apoios 

para a implementação das atividades relacionadas 

com o estudo, por exemplo, recolha de inquéritos, 

desenvolvimento de entrevistas, implementação do 

focus group e divulgação dos resultados [ver anexos 

3 (em EN e PT) 4 e 5]. 

Recolha de inquéritos Todos os parceiros 
Janeiro 2018 – 

Março 2018 

Recolha de informação junto de empresas do setor de 

portos e logística, relacionada com a política, práticas 

e necessidades formativas no que diz respeito ao 

ensino e formação profissional inicial de jovens e ao 

ensino e formação profissional contínuo da sua força 

de trabalho. 

Desenvolvimento de 

entrevistas 

INOVA+, Fórum 

Oceano, MSE e 

Halpin 

Março 2018 – 

Julho 2018 

Entrevistas sobre implementação, realizadas aos 

gestores de recursos humanos, gestores de formação, 

formadores e tutores em empresas, peritos e 

colaboradores  de PME do setor de portos e logística 

do setor marítimo para i) clarificar qualquer dúvida ou 

questão relativa aos resultados dos inquéritos e ii) 

analisar as necessidades da empresa quanto à 

formação e qualificação da sua força de trabalho. 
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2.1.2  Mapeamento de perfis técnicos e ofertas formativas no setor de 

portos e logística e identificação de lacunas 
 

A tarefa 2.2 Mapeamento de perfis técnicos e ofertas formativas no setor de portos e logística e 

identificação de lacunas (aos níveis nacional e europeu) era complementar à tarefa 2.1 e os seus resultados, 

onde o consórcio recolheu dados relativos à oferta de sistemas de aprendizagem existente em cada país 

parceiro, em termos de perfis e programas de qualificação (T2.2). O principal resultado desta segunda tarefa 

foi a matriz da oferta formativa, que reflete uma visão geral dos perfis técnicos e das iniciativas e programas 

de formação nestes países da UE, permitindo criar uma matriz de análise transversal (ver Anexo 6). 

As atividades das duas tarefas foram implementadas em simultâneo e a informação, dados e resultados 

recolhidos em ambas as tarefas foram reunidos num único resultado, o D2.1 Perfis técnicos e ofertas 

formativas no setor de portos e logística: tendências e necessidades; apresentado neste documento. 

 

 
2 Inicialmente, o coordenador definiu que os relatórios nacionais seriam elaborados em formato Word. No entanto, para 

facilitar o processo, os parceiros concordaram em elaborá-los apenas em Apresentação do PowerPoint, seguindo a estrutura 
definida para o documento Word. 

Preparação e 

implementação do 

focus group 

INOVA+, Fórum 

Oceano e ISCIA 
Junho 2018 

Apresentação e validação dos resultados obtidos a 

partir da recolha de inquéritos e de entrevistas 

realizadas a e por peritos e representantes-chave do 

setor de portos e logística num focus group. 

Figura 6 — Estrutura do T2.1 do estudo Onboard quanto aos passos, responsabilidades, cronograma e atividades. 

T2.2.  Mapeamento de perfis técnicos e ofertas formativas no setor de portos e 

logística e identificação de lacunas 

Passo Responsabilidade Cronograma Breve descrição 

Pesquisa documental 

sobre as ofertas de 

sistemas de 

aprendizagem 

disponíveis 

ISCIA, MSE e Halpin 

Dezembro 2017 

— Fevereiro 

2018 

Identificação de todos os perfis de qualificação e 

programas correspondentes, integrados no Quadro 

Nacional de Qualificações (QNQ) dos parceiros, na 

oferta de sistemas de aprendizagem do setor de 

portos e logística, através do preenchimento do 

ficheiro Excel identificado como T2.2.1 — Sistemas de 

aprendizagem em cada país (ver Anexo 7). 

Desenvolvimento de 

relatórios nacionais 

sobre os resultados 

INOVA+, Fórum 

Oceano, ISCIA, MSE 

e Halpin 

Junho 2018 – 

Julho 2018 

Os parceiros irão estruturar três relatórios nacionais 

sobre os resultados obtidos com a recolha de 

inquéritos, desenvolvimento de entrevistas, 

implementação do focus group e pesquisa 

documental nas ofertas de sistemas de 

aprendizagem. A INOVA+ preparou um modelo para 

apoiar os parceiros no desenvolvimento deste 

relatório [ficheiro Word identificado como T2.2.2 — 

Relatórios Nacionais (ver Anexo 82)]. 
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2.2 Organizações participantes nos inquéritos 

 

O inquérito online Onboard foi lançado em janeiro de 2018, em Inglês e em Português, tendo por objetivo: 

 Recolher informação para a caracterização do setor de portos e logística em termos das necessidades 

e tendências de qualificação; 

 Identificar ofertas formativas disponíveis para o setor de portos e logística, compreendendo em que 

medida correspondem às necessidades das empresas; 

 Identificar boas práticas e estratégias para promover uma cooperação e uma comunicação de sucesso 

entre as organizações de formação e as PME do setor de portos e logística. 

Este inquérito está organizado em quatro secções: as duas primeiras secções estão relacionadas com 

informação estatística sobre as organizações e com a resposta profissional ao inquérito; as duas últimas secções 

estão direcionadas à recolha de dados relativos à política, necessidades e tendências formativas da sua 

organização a curto, médio e longo prazo (ver Anexo 3). 

Na secção 2.2 Organizações participantes nos inquéritos são apresentadas as principais informações relativas 

às duas primeiras secções do questionário, nas quais é feita uma caracterização das organizações e profissionais 

que responderam ao questionário. 

 

2.2.1  Informação pessoal3 

Este questionário foi respondido por participantes dos três países, nomeadamente Portugal, Reino Unido e 

Irlanda. No total, foram recolhidas 135 respostas e a percentagem mais elevada foi alcançada por Portugal 

(48,1%, 65 participantes). Na Irlanda foi possível recolher 53 respostas (39,3%) e, finalmente, o Reino Unido 

teve a taxa de resposta mais baixa: 17 respostas (12,6% — Figura 8). Na fase inicial do projeto, os parceiros 

concordaram que o número de inquéritos a recolher, de acordo com a proposta, era extremamente ambicioso 

(570 questionários, 190/país) essencialmente por duas razões principais: 

 A primeira, porque o setor em qualquer um destes três países não é assim tão grande: quando 

analisados individualmente, existem alguns números relevantes de colaboradores . No entanto, quando 

comparado a outros setores, o setor de portos e logística, ainda que relevante, tem um baixo número 

de empresas e colaboradores;  

 
3 Secção I do Inquérito Onboard (ver Anexo 3). 

Estruturação dos 

perfis técnicos e 

ofertas formativas no 

setor de portos e 

logística: tendências e 

necessidades (D2.1) 

INOVA+ Julho 2018 

Desenvolvimento de um documento com o resumo 

dos resultados da tarefa 2.1 e das atividades 

anteriores da tarefa 2.2; um relatório público a ser 

disseminado e distribuído por todos os stakeholders 

do setor de portos e logística, com o objetivo de 

oferecer uma visão geral do setor, em termos de 

necessidades e tendências, e de identificar possíveis 

qualificações e programas a conceber no âmbito do 

projeto. 

Figura 7 — Estrutura do T2.2 do estudo Onboard em termos de passos, de responsabilidades, do cronograma e de atividades. 
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 Normalmente, as taxas de resposta das empresas e profissionais do setor são baixas. No caso particular 

do Reino Unido, a baixa taxa de respostas também está relacionada com o facto de que existe outro 

projeto a ser implementado, também ele relacionado com o sistema de aprendizagem do país4, e que 

também incluiu inquéritos e entrevistas, resultando numa sobreposição de tarefas de ambos os 

projetos. Neste sentido, o parceiro do Reino Unido decidiu tirar algum partido da informação recolhida 

pelo outro projeto e, desta forma, ultrapassou os constrangimentos na recolha de informação para o 

projeto Onboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à caracterização pessoal dos inquiridos, é possível afirmar que a maioria dos inquiridos são 

homens (72,1% — Figura 9) com idades entre os 31 e os 40 anos (29,5% — Figura 10) e que existe uma 

sub-representação dos mais jovens, entre os 19 e os 30 anos de idade (9,3%). Em relação às qualificações, 

existe uma predominância do Bacharelato (46,5%), seguindo-se o Mestrado (24% — Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 
4Projeto EU/ESF Maritime SuperSkills para a Inglaterra. 
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Figura 8 — País de residência 

Figura 10 — Idade dos profissionais que responderam 
ao inquérito online Onboard. 
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Figura 9 — Género dos profissionais que responderam ao 
inquérito online Onboard. 
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2.2.2  Caracterização da sua organização5 
 

Os inquiridos deste inquérito são, na sua maioria, Gestores (41% — Figura 12) de organizações do setor 

marítimo. Quanto à dimensão das organizações, existe uma grande homogeneidade na sua representação, 
embora com uma pequena ênfase nas organizações de grande dimensão, ou seja, com mais de 250 
colaboradores  (28,2% — Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Secção II do inquérito Onboard (ver Anexo 3). 
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Figura 11 — Qualificações dos profissionais que responderam ao inquérito online Onboard. 
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Figura 12 — Função dos inquiridos na organização que representam na resposta ao 
inquérito Onboard. 
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Figura 13 — Número de colaboradores das organizações que responderam ao inquérito 
Onboard. 
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3 Resumo dos principais resultados 

O estudo sobre as necessidades formativas do sistema de aprendizagem no setor de portos e logística realizado 

pelos parceiros Onboard, incluiu quatro atividades principais: 

 Pesquisa documental preliminar — principalmente para identificar os documentos estratégicos e 

os níveis regionais, nacionais e europeus relativos à evolução, caracterização real e tendências e 

necessidades do setor de portos e logística nos três países da parceria. Esta pesquisa documental 

também incluiu a identificação de documentos relacionados com o sistema de aprendizagem nestes 

países. 

 

 Recolha de inquéritos — foi lançado um inquérito online em Inglês e em Português, dirigido às 

empresas e profissionais do setor de portos e logística para identificar as políticas de formação das 

empresas, as necessidades e tendências do setor, o sistema e a oferta de aprendizagem nos três países 

e os perfis funcionais e programas a desenvolver/atualizar para o setor de portos e logística.  

 

 Implementação de entrevistas — envolvendo peritos-chave do setor e/ou do sistema de 

aprendizagem, ou até mesmo profissionais envolvidos noutros projetos, principalmente para 

compreender de que forma podem as aprendizagens ser incluídas nas empresas como estratégia para 

a qualificação e recrutamento de colaboradores jovens, quais são os principais desafios que o setor 

enfrenta em termos de recrutamento e formação, como é possível fortalecer a cooperação entre o EFP 

e as empresas no sistema de aprendizagem, qual é a disposição das empresas em investir na formação 

inicial de colaboradores jovens e a identificar as necessidades do setor em termos de perfis funcionais, 

competências e soft skills. 

 

 Desenvolvimento do focus group — apenas foi possível implementar em Portugal, devido à 

necessidade de prolongar o prazo para recolha de inquéritos e entrevistas, tendo em vista a validação 

dos resultados obtidos pela recolha e implementação de entrevistas. 

Os resultados de cada uma destas atividades estão apresentadas, de uma forma breve, apresentados nas 

seguintes secções e podem ser complementados com os relatórios nacionais desenvolvidos para cada país (ver 

Anexos 9, 10 e 11). 
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3.1 Setor de portos e logística  
O consórcio começou por identificar os documentos estratégicos relacionados com o setor e com o sistema e 

oferta de aprendizagem no seu país, tendo por base o modelo facultado pela INOVA+ (ver Anexo 2). Estes 

documentos foram úteis, pois permitiram aos parceiros caracterizar o setor de portos e logística e o 

sistema de aprendizagem no seu país, e estarão disponíveis no website do projeto para todos os 

grupos e beneficiários-alvo do projeto (aqui). 

Nesta secção, é apresentada a caracterização nacional real do setor de portos e logística em Portugal, no Reino 

Unido e na Irlanda.  

 

3.1.1  Setor de portos e logística em Portugal 
Portugal está estreitamente ligado ao mar, tendo uma grande costa no continente e dois grupos de ilhas no 

meio do oceano Atlântico (Açores e Madeira). 

De acordo com a Estratégia Nacional 2013-2020 do Governo Português, “Portugal detém uma posição 

estratégica na frente atlântica da Península Ibérica e nos cruzamentos da rotas marítimas equatoriais e 

meridianas”.  

O setor de portos comerciais teve um desenvolvimento económico significativo, oferecendo uma diversificação 

ao nível da infraestrutura e dos serviços portuários, associada a um aumento na disponibilidade de 

competências e capacidades.  

Lidam com requisitos de tráfego significativos, tais como a importação/exportação e transbordo de carga 

contentorizada ou aa granel, produtos petrolíferos, gás natural e carvão. As atividades portuárias desempenham 

um papel essencial na internacionalização da economia portuguesa. 

Os portos marítimos portugueses permanecem como propriedade pública, mas encaminham-se para a gestão 

privada através de concursos públicos de concessão. 

As autoridades portuárias têm uma boa relação com as comunidades portuárias e são parceiros-chave dos 

grupos industriais e comerciais ao nível nacional e regional, assumindo uma parceria nas cadeias logísticas. 

Todos os principais portos portugueses utilizam a “Single Window” Portuária, que integra toda a comunidade 

portuária, e estão a preparar a implementação da Logistics Single Window, que abrange todas as atividades de 

logística, utilizando o ports.se 

http://onboard-project.eu/resources/#strategic-documents
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Os portos comerciais portugueses localizam-

se em Portugal Continental e, também, nas 

ilhas dos Açores e da Madeira. 

Os portos dos Açores e da Madeira dedicam-se, 

essencialmente, à economia regional e ao 

fornecimento de bens para consumo na região.  

No Continente, o sistema portuário inclui: 

➢ Portos comerciais de importância nacional: 

 Leixões 

 Aveiro 

 Lisboa  

 Setúbal  

 Sines  
 

➢ Portos comerciais de importância regional: 

 Viana do Castelo 

 Figueira da Foz 

 Portimão  

 Faro 

Outros portos sem atividades comerciais: 

 Portos que abrangem toda a costa com 

atividades recreativas náuticas e de pesca. 

A circulação total dos portos comerciais portugueses é de cerca de 96 milhões de toneladas. 

O porto de Sines é um dos poucos portos de águas profundas da Europa, sendo, atualmente, um dos poucos 

cais ao longo do lado Atlântico da costa Ibérica capaz de responder a esses requisitos, com a capacidade de se 

estabelecer como um porto relevante para a entrada e saída de bens na Europa. 

Leixões (19,5 milhões de toneladas) e Lisboa (12,2 milhões de toneladas) são o 2.º e o 3.º portos portugueses. 

 

Figura 15 — Atividade portuária comercial portuguesa — Circulação de cargas em 2017 (toneladas) — Fonte: 
Acompanhamento do Mercado Portuário — Relatório de Dezembro de 2017, AMT (2018). 

Figura 14 — Localização dos portos comerciais portugueses. 
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Atividades de envio 

A atividade de armadores nacionais 

perdeu dimensão, tendo falhado em 

acompanhar a concorrência criada pela 

liberalização do setor. Durante os 

últimos 30 anos, a frota controlada por 

armadores portugueses reduziu 

significativamente, tanto em número 

como no porte dos navios. 

 

 

 

 

Registo Marítimo português 

Em contrapartida, no Registo Marítimo 

português o número de navios 

registados no Registo Marítimo 

Internacional da Madeira (MAR) cresceu 

de forma contínua e positiva, sendo 

estes quase todos de armadores não 

portugueses. 

No final de julho, um total de 523 navios foi registado no MAR, incluindo navios comerciais (e iates comerciais 

e de recreio). O porte bruto dos navios comerciais registados atingiu, no final de julho de 2017, um total de 13 

250 422 toneladas. 

 

Atividades logísticas 

A visão estratégica definida para os portos comerciais incorpora uma orientação fundamental, que inclui a 

afirmação de Portugal enquanto plataforma logística global que geral valor com os atributos que são, agora, 

exigidos em termos de dimensão física (cais, fundos, áreas adjacentes disponíveis, acessibilidades marítimas e 

terrestres) e de soluções tecnológicas e digitais (para simplificar procedimentos e utilizar novas tecnologias), 

que incluem a implementação do Logistic Window. 

 

  

Figura 16 — Frota mercante portuguesa. Fonte: Portuguese Shipowners 
Association 

Figura 17 — Registo Marítimo português. Fonte: IMT 

Registo Marítimo português 
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3.1.2  Setor de portos e logística no Reino Unido 
 

O contexto dos portos no Reino Unido é caracterizado pelo seguinte: 

 Emprega diretamente 118 000 pessoas; 

 Lida com 95% das importações/exportações do Reino Unido por volume; 

 Tem três principais modelos de propriedade — privada, portos fiduciários, autoridade local/municipal; 

 Tem 130 portos comerciais no Reino Unido (principalmente para vários fins e que são especializados: 

contentor/petróleo e gás/tráfego intenso/ro-ro/ferries de passageiros e navios de cruzeiros); 

 Tem um grande número de pequenos portos (tráfego local ou especialização em navios de 

pesca/recreio); 

 Pertence à autoridade local — de forma geral, não são comercialmente muito ativos; 

 O Reino Unido aboliu o Governo Regional em março de 2012; 

 A formação é, principalmente, administrada por formadores internos, que também podem prestar 

serviços a outros portos; 

 As autoridades locais não contribuem para a formação (ao contrário do setor da construção); 

 As câmaras do comércio não desempenham uma grande função junto dos portos; 

 O Maritime UK reúne os navios, portos e as indústrias de serviços marítimos e empresariais 

para promover o setor, influenciar o governo e impulsionar o crescimento 

(www.maritimeuk.org/) ; 

 O Maritime Skills Alliance define e promove normas relativas às competências para o setor 

marítimo do Reino Unido (www.maritimeskills.org). 

 

3.1.3  Setor de portos e logística na Irlanda 
 

O setor de portos irlandês desempenha um papel-chave estratégico e maro-económico no estado irlandês. Em 

termos económicos gerais, sugeriu-se que a estabilidade económica futura da Irlanda está diretamente 

relacionada com a sua capacidade de negociar e exportar internacionalmente.  

Sendo que o tráfego portuário contabiliza mais de 90% de todos os bens importados e exportados numa base 

anual, não se pode subestimar o papel que esta indústria desempenha no sucesso do comércio global da 

Irlanda. Adicionalmente, estima-se que o transporte marítimo contabilize aproximadamente 84% do comércio 

irlandês em volume e 62% em valor.  

As exportações irlandesas consistem numa grande variedade de produtos, incluindo produtos farmacêuticos, 

produtos químicos e alimentos, estando todos eles dependentes de operações e experiência em transporte 

especializado. 

No que respeita à estrutura, a Política Portuária Nacional define o enquadramento necessário à operação do 

setor de portos na Irlanda. A política apresenta considerações-chave tais como estruturas de propriedade, 

gestão empresarial, planeamento e política, entre várias outras considerações relacionadas com a gestão 

portuária. Em concreto sobre este relatório, a política define as categorias às quais os portos irlandeses estão 

atribuídos, tendo por base a sua importância nacional considerada da seguinte forma: 

➢ Portos de importância nacional (Patamar 1): 

 Portos responsáveis por, pelo menos, 15 a 20% da tonelagem geral; 

 Têm potencial contribuir para o desenvolvimento da futura capacidade portuária a medio e longo 

prazo.  

 

https://www.maritimeuk.org/
http://www.maritimeuk.org/
https://www.maritimeskills.org/
http://www.maritimeskills.org/
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➢ Portos de importância nacional (Patamar 2) 

 Portos responsáveis por, pelo menos, 2,5% da tonelagem geral; 

 Têm um claro potencial para lidar com um maior volume de tonelagem, se necessário; 

 Possuem conexões de transporte existentes para servir um maior mercado nacional e internacional. 

 

➢ Portos de importância regional 

 Outros portos que prestam 8% da tonelagem geral dentro e fora do estado 

Em termos de escala, o setor dos portos irlandês é constituído pelos seguintes portos: 

➢ Portos do patamar 1: 

 Porto de Dublin 

 Shannon Foynes Port Company 

 Porto de Cork 

 

➢ Portos do patamar 2: 

 Rosslare Europort 

 Porto de Waterford Company 

 

➢ Portos de importância regional (ver Figura 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao mercado de trabalho, é difícil de determinar valores precisos relativos às estatísticas de emprego.  

Sugeriu-se que os três portos do patamar 1 na Irlanda empregam, na região, cerca de 300 colaboradores, 

com poucos ou nenhuns dados estatísticos em relação aos portos regionais e do patamar 2.  

Independentemente dos números relativamente pequenos do setor de portos irlandês, as consultas e 

análises dos stakeholders, realizadas como parte de uma revisão nacional às competências marítimas, 

sugere que as principais oportunidades de emprego na área da economia marítima irlandesa encontram-

se principalmente no setor de portos e logística.  

No entanto, independentemente de tais oportunidades, parece que os colaboradores jovens que entram 

no mercado de trabalho não estão orientados na direção das oportunidades de carreira no setor portuário.  

Figura 18 — Portos de importância regional da Irlanda. 
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O relatório de competências nacionais citou inúmeras razões, tais como a falta de sensibilização entre os 

jovens que deixam a escola, a maior “intensidade” associada ao trabalho em portos e os operadores que 

partem para o estrangeiro para encontrar melhores oportunidades em relação aos termos e condições de 

emprego. 

3.2 Resultados dos inquéritos 
 

Na secção 3.2 Resultados dos inquéritos estão apresentados os resultados das duas últimas secções do inquérito 

Onboard relacionadas com a política de formação da organização6 e com a identificação de necessidades e 

tendências7. Nesta secção, os resultados estão apresentados em conjunto (e não por país) e pode ser 

encontrada nos relatórios nacionais uma análise detalhada relativa aos resultados (ver Anexos 9, 10 e 11). 

3.2.1  Política de formação das empresas 
 

Foi solicitado aos participantes que dessem a sua opinião sobre a política formativa das suas organizações, 

avaliando algumas afirmações numa escala no formato Likert. Posto isto, 51,5% dos inquiridos considera que 

o investimento na qualificação de colaboradores jovens é considerado estratégico pelas suas 

organizações, sendo que 28,7% dos mesmos concorda plenamente (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 
6Secção 3 do inquérito Onboard (ver Anexo 3). 
7Secção 4 do inquérito Onboard (ver Anexo 3). 
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Figura 19 — Avaliação dos inquiridos relativa à afirmação: “O investimento na qualificação de colaboradores jovens para o 
setor de portos e logística é considerado estratégico para a organização”. 



 Perfis técnicos e ofertas formativas no setor de portos e logística: tendências e necessidades 
Projeto Número: 585208-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-VET-APPREN 

 

19 
 

45,6% dos participantes do inquérito consideram que a sua organização investe e/ou contribui para 
a qualificação inicial dos seus colaboradores , o que revela uma política de recursos humanos positiva 
em relação à formação inicial. No entanto, é de salientar a considerável percentagem de desacordo, que é 

de 34,7% (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do mesmo modo  

 

49,5% dos inquiridos considera que a sua organização reconhece que a formação contínua é crucial 
para o desenvolvimento, crescimento e competitividade da organização (23,8% concorda 
plenamente). Ainda assim, 26,7% tem uma opinião neutra sobre este tópico (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda sobre a formação contínua, cerca de 53,4% dos inquiridos refere que esta é uma prática interna 

integrada na política de recursos humanos da organização, com 16,8% a concordar plenamente com a 

afirmação (Figura 22). 
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Figura 20 — A opinião dos inquiridos sobre a afirmação “A organização investe/contribui para a qualificação inicial dos 
colaboradores  no setor de portos e logística”. 

Figura 21 — A opinião dos inquiridos sobre a afirmação “A formação contínua dos colaboradores  do setor de portos e 
logística é reconhecida como crucial para o desenvolvimento, crescimento e competitividade da organização”. 
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56,5% dos inquiridos referiu que a organização que representam desenvolve e implementa uma 

estratégia para identificar as suas necessidades em termos de recrutamento de recursos humanos 

(com 22,8% a concordar plenamente — Figura 23). Esta é uma das respostas mais consensuais, visto que 

apenas 17,8% dos respondentes discordou. 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à afirmação “A organização desenvolveu e implementou uma estratégia para identificar as 

necessidades formativas dos seus colaboradores ”, aproximadamente 47,6% dos inquiridos concordou (14,9% 

concordou plenamente). Ainda assim, 24,8% deles tem uma perspetiva neutra, enquanto que 27,7% discorda 

quanto à existência de uma identificação das necessidades formativas (7,9% discorda plenamente — Figura 

24). 
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Figura 22 — Opinião dos inquiridos sobre a afirmação: “A formação contínua dos colaboradores  da organização está 
integrada na política de recursos humanos da organização”. 

Figura 23 — Opinião dos inquiridos sobre a afirmação: “A organização desenvolveu e implementou uma estratégia para 
identificar as suas necessidades em termos de recrutamento de recursos humanos”. 
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Comparando com a afirmação “A organização incentiva constantemente os seus colaboradores  a 

atualizar o seu conhecimento e a consolidar as suas competências”, é possível concluir que a maioria 

dos participantes concordou com a afirmação (56,5%), revelando a importância atribuída à atualização de 

competências através da formação contínua (Figura 25). 
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Figura 24 — Opinião dos inquiridos sobre a afirmação “A organização desenvolveu e implementou uma estratégia para 
identificar as necessidades formativas dos seus colaboradores ”. 
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Finalmente, 60,4% dos inquiridos acredita que a sua organização oferece formação contínua aos seus 

colaboradores , enquanto que apenas 24,8% discorda quanto à existência desta prática. Independentemente 

da percentagem de desacordo, é possível concluir que as organizações do setor marítimo estão a investir na 

formação contínua dos seus colaboradores  (Figura 25). 
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Figura 26 — Opinião dos inquiridos sobre a afirmação: “A organização incentiva constantemente os seus colaboradores  a 
atualizar o seu conhecimento e a consolidar as suas competências”. 

Figura 25 — Opinião dos inquiridos sobre a afirmação: “A organização oferece formação contínua aos seus 
colaboradores”. 
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3.2.2  Necessidades e tendências identificadas 
No inquérito online, as empresas foram questionadas sobre os perfis profissionais e organizacionais (funções) 

existentes na sua organização. Uma análise às respostas de todos os países mostrou que os perfis 

profissionais comuns, identificados nos três países, são: 

 Técnico de logística integrada (operações, transporte e distribuição) 

 Técnico de tecnologias da informação aplicadas aos portos e logística 

 Operador marítimo 

 Operador portuário 

 Técnico da cadeia de valor (planeamento, análise e conceção) 

Por outro lado, também foi solicitado às empresas que identificassem os perfis de qualificação (funções) que 

precisariam (não existentes/disponíveis) a curto, médio e longo prazo. Os resultados gerais dos três países 

mostraram que as empresas identificaram como mais relevante: 

 Pilotos em geral  

 Perfis de logística integrada (operação, manuseamento, distribuição) 

 Profissionais das TIC 

 Condutores  

 Operador portuário  

 Especialistas da cadeia de fornecimento 

 Técnico de envio/transporte  

 Especialista em análise de dados 

As empresas também foram inquiridas sobre as competências (técnicas e soft skills) que precisam de ser 

desenvolvidas ou consolidadas ao nível dos: 

 Colaboradores  experientes 

 Colaboradores jovens e qualificados 

Os resultados dos três países, em dois níveis, são os seguintes: 

Níveis Competências técnicas Soft skills 

Colaboradores  
experientes 

 Gestão logística do espaço/gestão 
operacional do armazém 

 Gestão de inventário  
 Legislação sobre logística e portos 

(incluindo o comércio internacional) 
 Saúde e segurança no trabalho — 

sensibilização para a segurança e riscos  
 Gestão de envios  
 Gestão portuária 

 Competências das TIC  
 Comunicação  
 Relações interpessoais 
 Gestão de projeto  
 Liderança  
 Resolução de conflitos 
 Trabalho em equipa  
 Serviços de apoio ao cliente  
 Controlo de custos 

Colaboradores 
jovens e qualificados 

 Conhecimento de logística 
integrada/cadeia de logística  

 Conhecimento do setor e do mercado  
 Planeamento de infraestruturas 
 Legislação aduaneira e comércio 

internacional  
 Gestão de inventário/stock  
 Gestão portuária 

 Proatividade  
 Competências das TIC  
 Gestão de projeto 
 Orientação para os resultados  
 Liderança  
 Gestão de risco 
 Competências interpessoais  
 Trabalho em equipa  
 Comunicação 
 Flexibilidade  
 Orientação para o cliente  
 Gestão de tempo 

Figura 27 — Competências (técnicas e soft skills) identificadas pelas empresas como sendo estratégicas para colaboradores 
experientes e colaboradores jovens e qualificados. 
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3.2.3  Sistema e oferta de aprendizagem 
Para compreendermos melhor o sistema e a oferta de aprendizagem disponível em cada país parceiro, foi estruturado e disponibilizado um ficheiro Excel a 

todos os parceiros, como parte das Orientações metodológicas, ferramentas e instrumentos (ver Anexo 7). 

Sistema de aprendizagem 

País 

Termo comum 

utilizado para 

aprendizagens 

Setor/áreas 
Nível de 

ensino 
Idade 

Prestadores 

chave 

Estatuto legal 

de estudante 
Foco 

Portugal 
Aprendizagens em 

alternância 

Programa transversal à 

maioria dos 

setores/atividades 

Níveis 3 a 

5 do 

ISCED11 

Jovens 
adultos/adultos  

(18-24) 

Escolas/centros 

de EFP 
Aluno/formando Entrada na vida profissional/ 

nível básico 

Reino Unido 

Aprendizagem 
intermediária (L2) 

Aprendizagem avançada 
(L3) 

Aprendizagem superior 
(L4, 5, 6 e 7) 

Aprendizagens 
universitárias (L6 e 7) 

Programa transversal à 

maioria dos 

setores/atividades 

Níveis 2 a 

7 do 

ISCED11 

Sem grupo 
etário 

particular 

Empresas 
Formando ou 

colaborador 

Variações significativas, tendo 
as aprendizagens como oferta, 
o que satisfará todos os níveis 

de entrada indicados 

Irlanda Aprendizagens 

Programa direcionado a um 

setor ou atividade 

específicos 

Níveis 3 a 

5 do 

ISCED11 

Sem grupo 
etário 

particular 

Organismos de 

educação 

complementar 

e/ou superior 

Aluno/formando 
Variações significativas, tendo 
as aprendizagens como oferta, 
o que satisfará todos os níveis 

de entrada indicados 

Figura 28 — Caracterização do sistema de aprendizagem nos três países da parceria. 
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A partir da análise da Figura 28, existe uma enorme diferença entre os sistemas de aprendizagem dos três 

países, nos seguintes aspetos: 

 

 Em Portugal, as aprendizagens estão direcionadas aos jovens adultos/adultos com idades entre os 18 

e os 24 anos. Caracteriza-se, assim, como sendo um EFP inicial que oferece um nível de ensino 

correspondente aos níveis 3 a 5 do ISCED11. Em Portugal, os jovens adultos são vistos como 

estudantes/formandos que terão a possibilidade de realizar um estágio numa empresa, com base num 

esquema de alternância (parte da formação é dada no organismo de EFP e outra parte na empresa), 

o que pretende oferecer aos jovens adultos a oportunidade de desenvolver competências num contexto 

real de trabalho (know-how), incentivando a sua entrada na vida profissional/nível básico. A oferta de 

aprendizagens em Portugal é transversal a qualquer setor ou área de atividade/qualificação e é 

prestada por organizações de EFP. 

 

 No Reino Unido estão a ser realizados muitos esforços para desenvolver, testar e validar o sistema de 

aprendizagem ao nível nacional. O sistema é transversal a qualquer setor ou área de 

atividade/qualificação, no entanto, nesta etapa, estão a ser realizados projetos e atividades para 

implementar o sistema no setor marítimo. O sistema de aprendizagem do Reino Unido abrange tanto 

o EFP inicial como o contínuo, o que significa que, para além de não estar direcionado a um grupo 

etário específico, irá oferecer aos participantes a oportunidade de obter um nível de ensino entre os 

níveis 2 a 7 do ISCED11, dependendo do nível de entrada na formação. As aprendizagens são 

promovidas pelas empresas e o seu foco depende do tipo de aprendizagem, grupo etário e nível de 

ensino. 

 

 Na Irlanda estão a ser dados os primeiros passos para testar e validar uma aprendizagem no setor 

marítimo. Este esquema está mais focado no EFP inicial, oferecendo um nível de ensino correspondente 

aos níveis 3 a 5 do ISCED11. Contudo, não é direcionado a nenhum grupo etário específico. O programa 

de aprendizagem é específico a um setor/atividade e é oferecido por organizações de educação 

complementar e/ou superior. O seu foco depende do nível de entrada na formação. 
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3.3 Resultados das entrevistas 
 

Num modo geral, o parceiro realizou 22 entrevistas a diferentes organizações e profissionais do setor de 

portos e logística, incluindo: comunidades portuárias, empresas de sistemas de TI, empresas de consultoria de 

desenvolvimento de software, empresas de transporte e armazenamento em massa de produtos 

agroalimentares, empresas de operadores de logística, empresas de exportação de carregadores, empresas 

transportadoras, associações de transportadoras, organismos de EFP/aprendizagem, associações de capitães 

de portos, empresas de inteligência e consultoria empresarial, associações de sistemas de comunidades 

portuárias internacionais, institutos de logística e transporte, peritos em gestão da cadeia de fornecimento e 

logística, organizações farmacêuticas multinacionais. 

O objetivo destas entrevistas foi de clarificar qualquer detalhe ou dúvida que pudesse surgir em relação às 

entrevistas, identificar perfis funcionais e competências relacionadas, consideradas pelos stakeholders 

estratégicos, como necessidades e tendências do setor. 

A identificação de possíveis organizações, profissionais e peritos a entrevistar iniciou com as primeiras atividades 

de disseminação do projeto, durante as quais os parceiros iniciaram discussões informais com os stakeholders 

do setor de portos e logística e/ou do sistema de aprendizagem. Também foi estabelecido o contacto com 

outros projetos nacionais e/ou europeus, numa base de partilha de perspetivas e experiências sobre a 

caracterização, evolução, necessidades e tendências reais do setor, a vários níveis. 

Nas secções abaixo, estão apresentados os principais resultados das entrevistas, seguindo as sete questões 

colocadas aos entrevistados. 

 

3.3.1  Aprendizagens: valor acrescentado à formação e recrutamento 

de colaboradores jovens e qualificados 
 

Nos três países, os entrevistados identificaram as aprendizagens como sendo iniciativas com potencial para 

acrescentar valor à formação/qualificação e recrutar colaboradores jovens e qualificados, devido aos seguintes 

fatores: 

 Permitem aos colaboradores jovens adquirir, desenvolver e/ou consolidar competências/experiência 

prática, estabelecidas sobre uma prática de aprendizagem com base no trabalho e entendidas como 

oferecendo um ambiente de formação mais seguro e eficaz; 

 Fortalecem as oportunidades de uma melhor integração dos colaboradores jovens na força de trabalho, 

oferecendo formação específica que cumpre os requisitos da empresa; 

 É uma oportunidade de integrar colaboradores jovens e qualificados com o apoio/formação/orientação 

de colaboradores  experientes (“mestre da aprendizagem” ou tutor) das empresas (é necessário 

integrar jovens talentos no setor); 

 É uma estratégia importante para recrutar colaboradores jovens e qualificados, de acordo com as 

necessidades das empresas do setor; 

 Pode ser uma estratégia para atrair e reter colaboradores jovens e qualificados para um setor que é 

“dinâmico, entusiasmante e que oferece boas estruturas de carreira” e, assim, aumentar o nível 

profissional dos colaboradores  e a competitividade das empresas. 
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Os entrevistados também identificaram alguns desafios a este nível, nomeadamente: 

 A falta de quadros/linhas orientações regulamentares ou da indústria para a criação de oportunidades 

de esquemas de aprendizagem e para fortalecer a cooperação entre o EFP e as empresas na formação 

inicial de colaboradores jovens (Irlanda); 

 O facto desta oferta ser cofinanciada pelo Governo e, por este motivo, no caso do organismo de EFP 

não preencher as vagas suficientes, os cursos são cancelados (aplicado ao Reino Unido e a Portugal); 

 A necessidade de ter mais estratégias eficazes para avaliar as necessidades de formação, com base 

numa cooperação entre o EFP e as empresas e, assim, garantir que os resultados da aprendizagem e 

os cursos de formação se adaptam às necessidades das empresas. 

 

3.3.2  Desafios do setor relacionados com a qualificação de integração 

de novos e jovens colaboradores  qualificados 
 

Para além dos desafios identificados na secção anterior, os entrevistados também identificaram como desafios 

do setor, relacionados com a qualificação e integração de novos e jovens colaboradores  qualificados, os 

seguintes: 

 O grande investimento realizado pelas as empresas do setor (muitas vezes startups e PME) para 

oferecer uma formação adequada e de alta qualidade aos seus colaboradores  (jovens e experientes). 

As empresas estão dispostas a investir na formação, mas, ao mesmo tempo, reconhecem que este 

investimento pode ser superior às suas possibilidades. Aqui é importante referir a escala de algumas 

empresas: apesar do reconhecimento da importância do setor marítimo para os países, ao comparar 

este setor a outros, a escala, em termos de colaboradores, é menor. 

 

 A existência de alguns conflitos entre gerações: os colaboradores  atuais das empresas do setor são, 

maioritariamente, colaboradores  experientes e existe uma necessidade no setor de trazer 

colaboradores jovens e qualificados para as empresas. Contudo, apesar dos constrangimentos 

relacionados com a cooperação e a comunicação entre diferentes gerações, existe, também, um 

sentimento de “ameaça eminente” por parte dos colaboradores  experientes em relação aos 

colaboradores jovens e qualificados.  

 

 Em alguns países, a formação é promovida por outros organismos de EFP (que não empresas) e ambos, 

empregadores e colaboradores , “não têm muita fé nos organismos de formação”, considerando que a 

formação dispensada, normalmente, não está em linha com as necessidades das empresas do setor e 

que não tem impacto no desenvolvimento de competências ou na melhoria do desempenho dos 

colaboradores. 

 

 O setor é visto como pouco atrativo, especialmente pelos jovens adultos. É importante investir em 

campanhas e na formação de alta qualidade para sensibilizar os jovens adultos sobre as potencialidades 

do setor em termos de empregabilidade, crescimento da digitalização das empresas, condições de 

trabalho e evolução da carreira. 

 

 O ambiente disruptivo que está a surgir no setor, nomeadamente associado à necessidade e tendência 

para a revolução digital nas empresas do setor, gera outros desafios, tais como: 

o O investimento no desenvolvimento das competências/capacidades dos colaboradores  para a 

utilização das TI (por exemplo, a comunicação através da “Single Window”, sistemas 

autónomos) e a utilização futura da inteligência artificial; 
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o A emergência da utilização de diferentes canais comerciais para além dos convencionais, como 

o comércio eletrónico, que requer a adaptação e flexibilidade das empresas e dos seus 

colaboradores ; 

o A promoção de um “pensamento logístico”, que implica uma visão global de toda a cadeia de 

valor logística e não apenas do ponto do processo logístico onde o stakeholder se localiza; 

o A necessidade das empresas de recrutar jovens adultos qualificados, com experiência e capazes 

de utilizar as suas competências digitais pessoais num contexto e com um objetivo 

profissionais; 

o A burocracia associada à contratação de novos recursos (particularmente em Portugal). 

 

3.3.3  A cooperação entre o EFP e as empresas para a cocriação de 

perfis técnicos e de programas de formação para a qualificação 

de colaboradores jovens 
 

A cooperação entre o EFP e as empresas é vista por todos os entrevistados como necessária e relevante para 

a competitividade e evolução do setor nos três países. Assim, é importante que os países invistam no 

estabelecimento, reforço e fortalecimento da cooperação e da cocriação entre o EFP e as empresas. Isto pode 

ser feito através: 

 Da criação/utilização de um organismo representativo profissional e aprovado pela indústria 

(por exemplo, o Chartered Institute of Logistics and Transport da Irlanda) para estabelecer a ponte 

entre a indústria e os stakeholders relevantes, incluindo organismos de formação; 

 

 Da criação de um impulsionador internacional, como um organismo regulador que providencie os 

incentivos necessários para que todos os stakeholders se evolvam e cooperem entre si; 

 

 Do foco na analise das necessidades quanto aos perfis funcionais e formações, mais ao nível das 

tendências (futuro) do que ao nível da situação real, para garantir que os perfis funcionais e os 

programas correspondentes estejam disponíveis em tempo útil; 

 

 Da criação de “grupos de trabalho” ou “fóruns” que reúnam diferentes stakeholders do setor de portos 

e logística e do sistema de aprendizagem, liderado por representantes de empresas e que envolva 

outros stakeholders relevantes: os organismos de EFP/aprendizagem precisam de conhecer os 

requisitos e necessidades dos “seus clientes”; 

 

 Do desenvolvimento de parcerias ao nível local para oferecer formação prática, estabelecida numa 

abordagem de aprendizagem com base no trabalho (não apenas aprendizagens, mas também 

simulações nas sessões de formação com os organismos de EFP); 

 

 Do investimento na valorização e reconhecimento do ensino e formação profissionais como uma oferta 

de alta qualidade para o desenvolvimento de competências fundamentais, essenciais para a integração 

bem-sucedida de colaboradores jovens e qualificados nas empresas do setor; 

 

 Do investimento na especialização de jovens adultos: os cursos de nível inferior devem ser genéricos, 

com unidades “modulares”, para satisfazer os requisitos individuais do porto. No entanto, a formação 

em empresas deve oferecer especialização de acordo com as necessidades das empresas. 

 

https://www.cilt.ie/


 Perfis técnicos e ofertas formativas no setor de portos e logística: tendências e necessidades 
Projeto Número: 585208-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-VET-APPREN 

 

29 
 

Alguns entrevistados também identificaram algumas boas práticas ou projetos que o consórcio do Onboard 

deveria considerar: 

 MSC Academy — Cooperação entre o MSC Portugal e a Escola Náutica 

 Projeto EU/ESF Maritime SuperSkills para a Inglaterra 

 

 

3.3.4  Investimento das empresas em ofertas formativas para a 

qualificação, desenvolvimento de competências e integração de 

colaboradores jovens 
 

Em relação à disposição das empresas em investir em formação para a qualificação, desenvolvimento de 

competências e integração de colaboradores jovens, de forma geral, as empresas estão dispostas a fazer este 

esforço. No entanto, a realização deste investimento depende da dimensão e da capacidade financeira das 

empresas:  

 As empresas maiores estão, geralmente, dispostas a investir na formação, visto que têm uma imagem 

de “marca” e uma reputação a proteger (no Reino Unido isto é observado particularmente nos capitães 

de portos). 

 Intervenientes e empresas mais pequenas têm alguns constrangimentos no investimento em formações 

semelhantes e, normalmente, dependem muito de incentivos financeiros dos governos, devido ao facto 

de que as formações são dispendiosas para a maioria das PME. 

A este nível é importante sublinhar a necessidade de investir e promover formações relevantes e de alta 

qualidade, que satisfaçam as necessidades e que colmatem as lacunas identificadas pelas empresas do setor. 

Novamente, a cooperação entre o EFP e as empresas é referida como sendo estratégica. 
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3.3.5  Identificação dos perfis funcionais mais relevantes para o setor 
 

A identificação dos perfis funcionais mais relevantes para o setor de portos e logística variou entre os países, 

conforme apresentado na Figura 29: 

 

Alguns entrevistados também comentaram que os parceiros poderiam alinhar diferentes perfis funcionais na 

mesma via, focando diferentes níveis de educação atingidos. Deste modo, os perfis funcionais poderiam: 

 Responder às diferentes necessidades das empresas do setor; 

 Ser aplicados aos diferentes contextos dos três países; 

 Permitir que os parceiros aumentassem os resultados do projeto e que os explorassem noutros países. 

 

  

Perfis funcionais 

País Perfis funcionais considerados relevantes 

Portugal 

 Técnico da cadeia de fornecimento (planeador, analista, conceção) 

 Técnico de logística integrada (operações, movimentos e distribuição) 

 Técnico de TI aplicadas aos portos e logística 

Reino Unido 

 Técnico de logística integrada (operações, movimentos e distribuição) — 

selecionado por 83% 

 Operador portuário — selecionado por 50% 

 Técnico de TI aplicadas aos portos — selecionado por 50% 

Irlanda 

 Operador portuário e marítimo (priorizado por profissionais portuários, de 

logística e de formação comercial) 

 Técnico de logística e de gestão da cadeia de fornecimento (priorizado pelos 

representantes da investigação e da indústria) 

 As tendências atuais da digitalização foram, no entanto, sublinhadas por todos 

os entrevistados, indicando que a necessidade de formação/perfis esteja mais 

focada nas competências em TI/digitais 

Figura 29 — Perfis funcionais identificados pelos entrevistados em cada um dos países da parceria. 
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3.3.6  Identificação de competências relevantes para o setor 
 

No que diz respeito às competências/capacidades mais valorizadas pelas empresas (competências técnicas 

versus soft skills), torna-se claro que, para os três países, as competências técnicas e as soft skills são 

relevantes. No caso do Reino Unido e da Irlanda, é comum que as empresas mencionem a necessidade de 

investir na especialização, para além da formação técnica que os jovens adultos já receberam nos organismos 

de EFP. Por outro lado, a perceção das empresas portuguesas é que os jovens adultos já receberam uma 

formação técnica adequada, sendo importante investir nas soft skills. 

Para além das competências técnicas e soft skills, outras competências específicas foram salientadas nas 

entrevistas, por todos os países, como sendo estratégicas para o setor: 

 As competências digitais (por exemplo, digitalização, desenvolvimento, integração e comunicação 

multiplataformas, cibersegurança, integração de sistemas, partilha de informação) — devido à 

necessidade e tendência da digitalização das empresas do setor, não apenas como requisito, mas 

também como estratégia para atrair e reter colaboradores jovens e qualificados nas empresas. 

 Competências ecológicas (por exemplo, maior eficiência, rapidez e economia de recursos, tempo e 

custos reduzidos) — devido aos requisitos legais (o que também exige um conhecimento relacionado 

com a legislação) e também devido à política e compromisso das empresas do setor para com a 

sustentabilidade e preservação do ambiente para as gerações futuras. 

 Competências de gestão (por exemplo, networking, perspetiva global da logística, investigação 

operacional, conformidade do comércio global) — devido ao facto de que o setor está em permanente 

mudança e evolução, o que requer uma gestão flexível e uma mentalidade aberta por parte dos 

gestores das empresas.  

 

3.3.7  Identificação das soft skills mais relevantes para o setor 
 

Não existe um consenso entre os países em relação às soft skills identificadas pelos entrevistados como sendo 

mais relevantes para uma integração de sucesso dos colaboradores jovens no mercado de trabalho. No entanto, 

analisando os resultados gerais, as cinco principais soft skills identificadas para o setor de portos e logística são 

as seguintes: 

1. Comunicação 

2. Trabalho em equipa 

3. Proatividade 

4. Atitude positiva 

5. Competências de gestão 
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3.4 Resultados do focus group — Portugal 
 

Para concluir a pesquisa documental e o trabalho de campo, os parceiros portugueses decidiram preparar e 

implementar um focus group com stakeholders do setor marítimo, para validarem os resultados recolhidos nos 

inquéritos e entrevistas. Esta atividade não estava prevista na proposta, mas foi possível preparar e 

implementar o focus group nas atividades regulares realizadas pelo Fórum Oceano, o que foi visto como uma 

ferramenta importante para: 

 Envolver tanto quanto possível os grupos-alvo e os stakeholders do projeto nas atividades do projeto, 

logo a partir de uma fase inicial; 

 Permitir a clarificação de qualquer questão ou comentário que pudesse surgir nos inquéritos e 

entrevistas; 

 Sensibilizar o setor marítimo para a necessidade de investir na promoção do setor, 

desenvolvendo/atualizando perfis funcionais, incorporando estratégias para atrair e reter 

colaboradores jovens e qualificados para o setor e promovendo uma oferta de aprendizagem de alta 

qualidade, baseada numa cooperação entre o EFP e as empresas e numa comunicação clara. 

Houve uma discussão inicial sobre a possibilidade de promover um focus group em cada um dos três países. 

No entanto, depois dos esforços realizados pelos parceiros para recolher inquéritos e entrevistas, e também 

devido ao prolongamento dos prazos para recolha de inquéritos e implementação de entrevistas, tornou-se 

claro que no caso do Reino Unido e da Irlanda, o focus group não traria um grande valor acrescentado ao 

projeto, principalmente porque: 

 No Reino Unido existe outro projeto a ser implementado que tem por objetivo fomentar o 

desenvolvimento e a implementação de um sistema de aprendizagem no setor marítimo e, neste 

contexto, várias atividades semelhantes às incluídas no WP2 do Onboard foram já realizadas. Assim, 

o parceiro do Reino Unido considerou que seria mais útil partilhar algumas ideias e recolher alguma 

informação com a equipa envolvida nesse projeto. 

 Na Irlanda, apesar da relevância e das oportunidades que podem surgir no setor, a sua dimensão é 

lenta e a maioria dos stakeholders-chave do setor foi contactada para responder aos questionários ou 

para ser entrevistada. Por isso, o parceiro irlandês considerou que o focus group não iria trazer um 

grande valor acrescentado ao projeto. 

Com isto em mente, as secções seguintes apresentam os principais resultados do focus group implementado 

em Portugal com o apoio da INOVA+ e do ISCIA. 

3.4.1  Apresentação do focus group português 
 

O focus group promovido em Portugal no contexto do projeto Onboard foi realizado em Lisboa a 6 de junho 

entre as 15h45 e as 17h (ver Anexo 12). O focus group estava integrado na reunião ordinária do grupo de 

trabalho — formação e emprego, organizada e gerida pelo Fórum Oceano e permitiu aos parceiros portugueses 

(ver Anexo 5): 

 Fazer uma apresentação geral do projeto Onboard em termos de objetivos, resultados e impacto, com 

base no website do projeto; 

 Apresentar os resultados recolhidos nos inquéritos e entrevistas, envolvendo empresas e stakeholders 

portugueses; 

 Dar oportunidade aos participantes de oferecer o seu parecer geral sobre o trabalho de campo realizado 

pelos parceiros portugueses; 
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 Colocar duas questões principais à audiência, relacionadas com os perfis funcionais e competências 

mais relevantes para o setor de portos e logística. 

De um modo geral, 13 participantes que representavam empresas, agrupamentos, organismos de EFP e 

profissionais do setor marítimo estiveram presentes e participaram ativamente no focus group. 

 

3.4.2  Parecer geral dos participantes relativamente aos resultados 
 

Depois de apresentar o projeto e os resultados portugueses do trabalho de campo, os participantes foram 

desafiados a comentar e a partilhar as suas perceções em relação a estes primeiros resultados. De acordo com 

os participantes presentes no focus group: 

 Existe uma divergência nos resultados obtidos nos inquéritos e entrevistas em relação às políticas de 

organização de formações das empresas do setor e este aspeto deveria ser considerado no 

desenvolvimento dos resultados do projeto; 

 Dos três perfis selecionados pelos entrevistados portugueses8 o perfil técnico de TI aplicadas 

aos portos e logística é demasiado específico e não deveria ser considerado; 

 É importante incluir no perfil funcional, não apenas as competências técnicas, mas também as soft 

skills, à medida que sejam mais relevantes;  

 O tempo entre a identificação e definição das necessidades de competências e a disponibilização dos 

perfis técnicos é sempre demasiado longo, nomeadamente quando considerando o ambiente disruptivo 

e a revolução digital que o setor está a viver. Assim, deveria existir um grupo de trabalho ou uma 

plataforma a nível nacional que garantisse:  

o A flexibilidade do desenvolvimento e a atualização dos perfis técnicos;  

o A aceleração do processo que promove a correspondência entre os resultados da aprendizagem 

e as necessidades do mercado. 

 Este grupo de trabalho ou plataforma deveria integrar, para além do organismo regulador de 

qualificação e certificação, organismos de EFP, empresas ou representantes de empresas, autoridades 

e profissionais do setor. 

 O ONBOARD é um projeto europeu, portanto é crucial ouvir e envolver a AESM — Agência Europeia de 

Segurança Marítima e a ESPO — Associação Europeia dos Portos Marítimos no seu desenvolvimento e 

resultados.  

 Foi salientada a importância da formação em contexto de trabalho para colmatar a lacuna entre as 

necessidades das empresas e a oferta formativa. Uma das formas de o conseguir é considerando o 

exemplo da Academia MSC, que é um resultado da colaboração entre a empresa e instituição de ensino.   

 A educação e a formação profissional devem ser mais valorizadas enquanto uma alternativa eficaz para 

a qualificação de colaboradores jovens. 

 É necessário encontrar a escala apropriada da oferta de EFP que ultrapasse as limitações das PME do 

setor na administração das suas próprias formações específicas. É importante refletir sobre a união de 

empresas através das suas associações empresariais, para conceber formações que sejam adequadas 

às suas necessidades comuns e especializadas. 

 

 
8 Os três perfis identificados pelos entrevistados portugueses são: técnico da cadeia de fornecimento (planeador, analista, 
conceção), técnico de logística integrada (operações, movimentos e distribuição) e técnico de TI aplicadas aos portos e 
logística. 
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3.4.3  Perfis funcionais e competências/capacidades identificadas 
 

No final do focus group, os parceiros colocaram duas principais questões aos participantes: 

1. Da lista de perfis funcionais distribuída no início da sessão, identifique os três que considera mais 

relevantes para o setor de portos e logística (ver Anexo 13). 

2. Tendo como ponto de partida a lista de competências e capacidades fornecida, identifique as 

competências que um colaborador jovem deve possuir para ser bem-sucedido na sua função (ver Anexo 

14). 

Apesar do comentário realizado na discussão em grupo, relacionado com o facto de que o perfil funcional 

técnico de TI aplicadas aos portos e logística era muito específico, os perfis funcionais identificados pelos 

participantes do focus group são os mesmos que os identificados pelos entrevistados: 

1. Técnico da cadeia de fornecimento (planeador, analista, conceção);  

2. Técnico de logística integrada (operações, movimentos e distribuição); 

3. Técnico de TI aplicadas aos portos e logística. 

No que diz respeito às competências para cada um dos perfis selecionados, os participantes identificaram as 

seguintes como sendo as mais relevantes: 

 Conhecimento sobre a cadeia logística 

 Gestão e organização 

 Proatividade 

 Trabalho em equipa 

 Gestão de projeto 

 Gestão portuária 

 Conhecimento sobre o transporte, as suas políticas e quadros nacionais e internacionais (Incoterms) 

 Domínio de novas tecnologias e transformação digital das empresas 

 Capacidades empresariais dos portos (incluído a retenção estratégica de clientes e a entrada em novos 

mercados) 

 Orientação para os resultados 

 Fluência em Inglês 

O focus group confirmou consideravelmente as competências já identificadas nas entrevistas portuguesas. 
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3.5 Conclusões e recomendações  
 

As conclusões gerais relacionadas com a pesquisa documental e com o trabalho de campo realizado pelos parceiros nos três países e as recomendações a 

considerar para a conceção e desenvolvimento dos seguintes WP são muito específicas para cada país. Com isto em mente, as seguintes secções apresentam, 

primeiramente, as conclusões e recomendações por país e, em seguida, as conclusões e recomendações comuns. 

3.5.1  Conclusões e recomendações por país 

Resultados da pesquisa documental e do trabalho de campo 

País Conclusões e recomendações 

Portugal 

 Existe uma perceção geral de que as empresas do setor consideram que investir na qualificação de colaboradores jovens é 

estratégico para as suas organizações e estão dispostas a realizar esse investimento. 

 Existe a perceção de que metade das empresas do setor investe e/ou contribui para a qualificação inicial dos seus 

colaboradores . 

 Existe a necessidade de reduzir as lacunas entre a formação e as necessidades das empresas. 

 Parece que parte das empresas do setor tem algumas práticas importantes, mas que não são práticas generalizadas: 

o Investimento e/ou contribuição para a qualificação inicial de colaboradores jovens; 

o Desenvolvimento e implementação de uma estratégia para identificar as necessidades de recrutamento; 

o Desenvolvimento e implementação de uma estratégia para identificar as necessidades de formativas dos seus colaboradores ; 

o Incentivo constante aos colaboradores  para atualizarem o seu conhecimento e consolidarem as suas competências; 

o Três perfis técnicos identificados como sendo estratégicos: 1) técnico de logística integrada (operações, movimentos e 

distribuição), 2) técnico da cadeia de fornecimento (planeador, analista, conceção) e 3) técnico de TI aplicadas aos portos e 

logística. 

 Os participantes identificaram as competências mais relevantes para cada um dos perfis técnicos selecionados, as quais serão incluídas 

no perfil funcional, um perfil que deve integrar ambas as competências técnicas e soft skills. 

o Para além das competências técnicas, as soft skills são reconhecidas como sendo estratégicas, nomeadamente: competências 

de gestão, proatividade, trabalho em equipa, liderança e comunicação. 

Figura 30 — Principais conclusões e recomendações extraídas dos resultados do trabalho de campo realizado em Portugal (inquéritos, entrevistas e focus group). 
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Resultados da pesquisa documental e do trabalho de campo 

País Conclusões e recomendações 

Reino Unido 

 Através do novo esquema de imposição das aprendizagens do Reino Unido, tem havido uma grande atividade para desenvolver as 

formações em portos e logística. 

 O método “Trailblazer” permitiu aos colaboradores , aos formadores, às organizações e à academia marítimas trabalharem em conjunto 

para desenvolver uma formação “liderada pelos empregadores”. 

 Com base nos resultados dos inquéritos, no caso do Reino Unido, parece que as empresas consideram mais relevante e investem 

grandemente na formação contínua dos colaboradores , em oposição à relevância e investimento na formação inicial de colaboradores 

jovens. 

 O esquema estabelece uma estrutura de formação do nível 2 ao nível 7 ao abrigo da aprendizagem. 

 O desenvolvimento de formações para profissionais-chave, suscitou interesse em vários empregadores e na academia. 

 A nova legislação da OMI para a utilização da ““Single Window”” oferece uma necessidade de formação especializada (sublinhada pela 

Associação Internacional de Sistemas de Comunidades Portuárias). 

 O esquema de aprendizagem do Reino Unido não desenvolve, atualmente, formação para este requisito. No entanto, trata-se de um 

requisito que é do interesse dos portos europeus. 

 O evento especial de portos da OMI (junho de 2018) sublinhou a importância e os desafios internacionais da informação eletrónica, da 

transferência de dados e da cibersegurança para melhorar a eficiência operacional do setor de portos e logística. 

 Um evento especial de portos da OMI (junho 2018) foi realizado para informar os operadores portuários internacionais sobre a 

importância, benefícios e desafios criados pela utilização obrigatória da ““Single Window”” (transferência eletrónica da informação). 

 Toda a informação (alfândegas, tripulação, carga, passageiros, etc.) deve ser transferida por via eletrónica até 2019.  

 O recurso à transferência eletrónica da informação traz grandes benefícios à melhoria da eficiência operacional para a Comunidade de 

Portos e Logística. 

 A cibersegurança é um aspeto vital para proteger informação eletrónica da interceção e manipulação por terceiros. 

 É essencial ter pessoal qualificado para operar os sistemas e processos nesta tecnologia que evolui rapidamente.  

 A formação personalizada, que confere uma qualificação em TI, combinada com as operações portuárias e logísticas, é necessária para 

o pessoal já empregado e para os novos colaboradores . 

Figura 31 — Principais conclusões e recomendações extraídas dos resultados do trabalho de campo realizado no Reino Unido (inquéritos e entrevistas). 
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Resultados da pesquisa documental e do trabalho de campo 

País Conclusões e recomendações 

Irlanda 

 No contexto Irlandês, atualmente, não existe uma oferta de esquemas de aprendizagem no setor de portos e logística. 

 Está programada para este ano a implementação de um esquema de aprendizagem nacional na área da logística e da gestão da cadeia 

de fornecimento (programas do ensino superior). 

 O resultado da falta de quadros de formação específicos para os portos na Irlanda é que o setor opera, atualmente, em silos. 

 O investimento financeiro foi considerado como sendo o principal desafio universal, indicando-se as normas do setor como sendo o 

principal método para fazer face a esta questão. 

 Deve considerar-se a forma de implementação dos programas/perfis técnicos, por exemplo, uma potencial necessidade de alinhamento. 

 Também deve ser considerada a norma nacional e europeia de atribuição, à qual estes programas devem ser comparados. As tendências 

na Irlanda sugerem um movimento em direção à afetação do ensino superior da formação em aprendizagem. 

 Políticas organizacionais: 

o Os resultados nesta secção sugerem de que existem variações nas organizações em relação à sua disposição em investir na 

formação e educação tanto de atuais como de potenciais colaboradores .  

o Para além das categorias relacionadas com o DPC para atuais colaboradores , categorias adicionais relativas à identificação de 

futuras necessidades, ao investimento em colaboradores  em início de carreira e ao reconhecimento do valor da formação em 

relação ao crescimento apresentam resultados que não levam a nenhuma direção de forma conclusiva. 

o No entanto, em todas as categorias, existe uma disposição dos colaboradores em investir em tais formações, ou pelo menos em 

reconhecer o valor alcançado pelos resultados de pelo menos 50%, com alguns inquiridos a concordar plenamente, ou pelo 

menos a concordar com as afirmações feitas. 

Figura 32 — Principais conclusões e recomendações extraídas dos resultados do trabalho de campo realizado na Irlanda (inquéritos e entrevistas). 
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3.5.2  Conclusões e recomendações gerais 
 

Ao analisar os resultados obtidos em cada país, é possível salientar algumas das conclusões e recomendações 

feitas pelos stakeholders envolvidos no trabalho de campo: 

 O sistema a oferta de aprendizagem disponível em cada país é bastante diferente em termos de âmbito, 

nível de ensino, grupos-alvo e fase de implementação. 

 

 Existem diferenças significativas relacionadas com as necessidades e tendências identificadas pelas 

empresas em cada país. No entanto, devido à evolução do setor em termos de digitalização e da 

eficiência das empresas, é possível identificar como competências estratégicas a desenvolver: as 

competências digitais, as competências ecológicas e as competências de gestão. Assim, os gestores e 

colaboradores  das empresas do setor estarão mais bem preparados para fazer face à digitalização e à 

necessidade de sustentabilidade do setor e do ambiente. 

 

 As cooperações entre o EFP e as empresas são consideradas por todos os stakeholders como sendo 

estratégicas aos cursos de aprendizagem do setor de portos e logística, nomeadamente a quatro níveis:  

 

1) Identificação de lacunas e de necessidades formativas das empresas, com maior foco nas 

tendências do que nas necessidades reais; 

2) Flexibilidade do processo de conceção e de desenvolvimento de perfis funcionais e programas 

relacionados; 

3) Oferta de uma formação de aprendizagem de alta qualidade, com base numa forte cooperação 

entre o EFP e as empresas, essencial para a promoção de um ambiente de aprendizagem com base 

no trabalho; 

4) Desenvolvimento contínuo do setor, de acordo com as tendências nacionais e europeias. 

 

 A criação e/ou manutenção de um organismo regulador regional ou nacional, responsável por promover 

a cooperação entre o EFP e as empresas é considerada crucial para o sucesso desta oferta. 

Efetivamente, os parceiros identificaram, como sendo estratégico, o envolvimento de 

organismos representativos profissionais, aos níveis nacional e internacional (tais como o 

Chartered Institute of Logistics and Transport da Irlanda) para estabelecer a ponte entre as 

necessidades de competências e perfis da indústria e os resultados da formação e 

aprendizagem promovidos pelos organismos de EFP. 

 

 Os perfis funcionais a serem desenvolvidos/atualizados no contexto do projeto Onboard devem 

corresponder às expectativas dos stakeholders e ao sistema de aprendizagem real de cada país e 

devem colmatar qualquer lacuna que possa existir na perspetiva dos organismos de EFP e das 

empresas. 

 

 Para além de desenvolver os perfis funcionais e os programas correspondentes, é importante estruturar 

um modelo e formação de aprendizagem dos stakeholders, em linha com as expectativas e com o 

sistema de aprendizagem de cada país, uma vez que permitirá que os stakeholders beneficiem dos 

principais resultados e conclusões do projeto Onboard. 

 

  

https://www.cilt.ie/
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4 Perfis funcionais e programas comuns 

4.1 Análise comparativa das necessidades e ofertas 
Como complemento à pesquisa documental (por exemplo, recolha de documentos e pesquisa online de práticas/projetos) e ao trabalho de campo (por exemplo, 

recolha de inquéritos, implementação de entrevistas, desenvolvimento do focus group), os parceiros também identificaram os perfis funcionais existentes e as 

ofertas formativas disponíveis em cada país no sistema de aprendizagem do setor de portos e logística. Como resultado deste mapeamento, os parceiros 

conceberam uma matriz (ver Anexo 15) que lhes permitiu melhor compreender e identificar as necessidades formativas das empresas do setor, em relação aos 

perfis funcionais e competências/capacidades correspondentes. Esta matriz inclui não só a oferta de aprendizagem de cada país parceiro, mas também as 

tendências e necessidades identificadas pelas empresas durante todo o processo do trabalho de campo. Com base nesta matriz, os parceiros fizeram uma 

análise transversal dos resultados, essencial para a identificação dos perfis funcionais a desenvolver/atualizar e dos níveis correspondentes, de acordo com o 

Quadro Europeu de Qualificações (QEQ). 
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Figura 33 — Matriz de análise transversal desenvolvida com base nas ofertas de aprendizagem disponíveis para o setor e nas necessidades e tendências identificadas pelas 
empresas do setor
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countries that 

have a 

curriculum 

associated to 

this profile.

Number of 

countries in which 

companies 

identified this 

profile as a need.

Number of 

countries in 

which 

companies 

identified this 

profile as a 

trend of the 

sector

Logis tics  Associate No No No No No No No No No Yes No No 0 0 0

Transport Technician Yes Yes No No No No No No No No No No 1 0 0

Naval  Adminis tration Technician Yes Yes No No No No No No No No No No 1 0 0

Technician of integrated logis tic (operations , movements  

and dis tribution)
Yes Yes Yes Yes No No No No No No Yes Yes 1 2 2

Logis tics  Operator Yes Yes No No No No No No No No No No 1 0 0

Higher Profess ional  Technician in Logis tics Yes Yes No No No No No No No No No No 1 0 0

Higher Profess ional  Technician in Transport and Logis tics Yes Yes No No No No No No No No No No 1 0 0

Port Marine Operations  Officer No No No No Yes Yes Yes Yes No No No No 1 1 1

Marine Pi lot No No No No Yes Yes Yes Yes No No No No 0 0 0

Port Agent No No No No No No Yes Yes No No No No 0 1 1

Marine Technica l  Superintendent No No No No Yes Yes Yes Yes No No No No 1 1 1

Harbourmaster No No No No No No Yes Yes No No No No 0 0 0

Port Operator No No No Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes 1 2 3

Technician on IT applied to ports and logistics No No Yes Yes No No Yes Yes No No No Yes 0 2 3

Shipping Operator No No No Yes No No No No No No Yes Yes 0 1 2

Technician of Supply chain (planner, analyst, des ign) No No Yes Yes No No No No No No Yes Yes 0 2 2

Portugal United Kigdom Ireland Cross Analysis

Qualification/ functional profile
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Através da análise da matriz de análise transversal, torna-se claro que os dois perfis técnicos identificados como 

sendo uma tendência no setor de portos e logística dos três países são: 

 Operador portuário 

 Técnico de TI aplicadas ao setor de portos e logística 

Apesar da semelhança, existem algumas diferenças entre os perfis funcionais selecionados: 

 O nível de ensino identificado por cada país (“operador portuário”, por exemplo, em Portugal 

corresponde ao EQF3; no Reino Unido, ao EQF2; na Irlanda, ao EQF5); 

 Um dos países selecionou “técnico de TI aplicadas aos portos e logística” como sendo uma tendência, 

mas não como uma necessidade identificada pelas empresas (Irlanda).  
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4.2 Recomendações para as tarefas seguintes  
 

Com base nos resultados da pesquisa documental e de campo dos três países, é possível identificar algumas 

ideias e recomendações para as próximas tarefas e WP do projeto. Na Figura 34 estão apresentadas algumas 

ideias e recomendações que os parceiros devem considerar para as próximas tarefas: 

Contribuição para o desenvolvimento dos seguintes WP e resultados 

Work packages Ideias/recomendações 

Perfis funcionais e 

programas de 

formação (WP3) 

 Em vez de desenvolver dois perfis funcionais diferentes, é mais relevante e 

adequado à conceção do mesmo perfil funcional atingir diferentes níveis do 

QEQ. Deste modo, o consórcio será capaz de abranger as necessidades e 

colmatar as lacunas identificadas nos três países. 

 Os perfis funcionais devem ser definidos com base em competências, o que 

significa que para cada nível do QEQ os parceiros devem descrever o 

conhecimento, competências e atitudes (soft skills) abrangidas na 

qualificação. 

 Os perfis funcionais e os programas comuns devem integrar as tendências 

identificadas ao nível europeu, nomeadamente, a necessidade de 

desenvolver a aquisição de competências digitais, ecológicas e de gestão, 

fomentando a competitividade e a sustentabilidade do setor. 

Modelo para os 

sistemas de 

aprendizagem (WP4) 

 

 Incluir alguns recursos relacionados com a política formativa das empresas 

do setor. 

 Incluir sugestões para o estabelecimento e manutenção do grupo de trabalho 

ou agrupamento a nível nacional, com foco no desenvolvimento/atualização 

de perfis funcionais para o setor. 

 Incluir ideias e sugestões para melhorar e/ou manter a parceria e a 

cooperação entre os organismos de aprendizagem, empresas (ou 

representantes), representantes dos colaboradores  e agrupamentos. 

 Considerar e incluir alguns recursos de algumas das boas práticas 

identificadas por parceiros na pesquisa documental e no trabalho de campo. 

 Na conceção do modelo de aprendizagem, é importante incorporar a criação 

e manutenção de grupos de trabalho ou de organismos regionais/nacionais, 

constituídos por empresas que tenham requisitos formativos e convidando 

empresas de formação, organizações do setor e outras partes interessadas a 

tornarem-se membros para trabalharem no desenvolvimento de normas. 

Formação dos 

profissionais-chave da 

aprendizagem (WP5) 

 Considerando que este aspeto é visto como estratégico pelos stakeholders, 

é importante estruturar os resultados, módulos e conteúdos da 

aprendizagem, tendo em conta não apenas os produtos desenvolvidos no 

projeto, mas também as expectativas dos stakeholders. 

Figura 34 — Identificação de algumas ideias e recomendações para o desenvolvimento dos seguintes resultados e WP. 
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5 Anexos 

Anexo 1 — Orientações metodológicas, ferramentas e instrumentos 

Anexo 2 — Pesquisa documental preliminar 

Anexo 3 — Estudo sobre as necessidades formativas do sistema de aprendizagem no setor de portos e 

logística — Modelo do inquérito (EN e PT)  

Anexo 4 — Orientações para as entrevistas finais 

Anexo 5 — Apresentação PowerPoint para o focus group — Portugal 

Anexo 6 — Matriz de análise transversal  

Anexo 7 — Aprendizagens em cada país 

Anexo 8 — Relatório nacional — Modelo 

Anexo 9 — Relatório nacional — Portugal 

Anexo 10 — Relatório nacional — Reino Unido 

Anexo 11 — Relatório nacional — Irlanda 

Anexo 12 — Agenda do focus group — Portugal 

Anexo 13 — Lista de perfis funcionais para o focus group — Portugal 

Anexo 14 — Lista de competências do focus group — Portugal 

Anexo 15 — Matriz de análise transversal — Resultados 
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