
Inovar o setor marítimo
através da requali�cação
de pro�ssionais 
Entidades unidas a favor de uma Europa mais competitiva 
e mais amiga do ambiente



1

O projeto On The Wave tem o objetivo de desenhar 
e desenvolver cursos e materiais que se ajustem 
aos formatos presenciais e à distância, direcionados 
para jovens (formação inicial) e/ou profissionais 
com experiência (formação continua). É um projeto 
de 2 anos, financiado pelo Programa Crescimento Azul 
dos EEA Grants, com início em outubro de 2021 
e fim em outubro de 2023.

Contexto

Prioridades Melhorar as competências 
do setor marítimo através 
da formação e qualificação

Promover a cooperação 
institucional entre entidades 
da Noruega e Portugal

Melhorar a qualidade 
e relevância da educação 
e formação marítima em Portugal

Encorajar o desenvolvimento 
profissional dos formadores 
e formandos
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M
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Estruturar unidades 
de curta duração 
para o desenvolvimento 
de competências digitais, 
ambientais e de comuni-
cação relevantes 
para o setor marítimo

Desenvolver um modelo 
para os cursos STCW 
à distância para o setor 
marítimo, resultando 
na disponibilização
de 3 cursos STCW

Promover a colaboração 
e troca de boas práticas 
entre entidades de 
formação e empresas do 
setor marítimo em 
Portugal e na Noruega

Encorajar a troca de 
conhecimentos entre 
formadores, formandos 
e profissionais do setor 
marítimo na formação
e requalificação

5produtos
Vídeo de boas práticas
Referencial 
de competências
Unidades de curta duração
Modelo para cursos 
STCW online
Cursos STCW online

•
•

•
•

•

80pro�ssionais
com competências aperfeiçoadas 
e melhoradas após frequência 
de Unidades de curta duração

262participantes
a asssitirem aos eventos promovidos pelo projeto

16formadores
e especialistas 
de Portugal e Noruega,
que participam em 
atividades de partilha

16eventos nacionais 
e internacionais
2 grandes eventos internacionais
12 eventos de trabalho
2 reuniões com entidades reguladoras

•
•
•



Parceria

Financiado por

Sobre os EEA Grants

Operador do programa Crescimento Azul

Através do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE), a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega são parceiros no mercado interno com os 
Estados-Membros da União Europeia. Como forma de promover um contínuo e equilibrado reforço das relações económicas e comerciais, as partes 
do Acordo do EEE estabeleceram um Mecanismo Financeiro plurianual, conhecido como EEA Grants. Os EEA Grants têm como objetivos reduzir as 
disparidades sociais e económicas na Europa e reforçar as relações bilaterais entre estes três países e os países beneficiários. Para o período 
2014-2021, foi acordada uma contribuição total de 2,8 mil milhões de euros para 15 países beneficiários. Portugal beneficiará de uma verba de 102,7 
milhões de euros. Saiba mais em eeagrants.gov.pt


