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NOVA AXENDA DE CAPACIDADES PARA EUROPA 

Alianzas para as competencias sectoriais entre os provedores de educación e formación e o Mercado de traballo co 
obxetivo de promover o emprego, contribuir á creacción de novos plans de formación sectoriais ou intersectoriais, 
desenvolver métodos educativos e de formación profesional, pondo en práctica as ferramentas  de transparencia e 

recoñecemento da Unión 

Visibilidade e 
comparabilidade 

 
 
 
 
 
 

 Revisión do EQF 
 

 Ferramenta de perfil de 
capacidades para os nacionais 
de terceiros países 

Competencias de 
calidade e relevancia 

 
 
 
 
 
 

 Mellora continua  
 

 Marco de competencias 
chave 
 

 FP como primeira opción 
 

 Capacidades dixitais e 
coalicións laborais 

Competencias 
intelixentes 

 
 
 
 
 
 

 Revisión do EUROPASS 
 

 Análise da fuga de cerebros 
 
 
 
 

 Iniciativa no seguimento de 
graduados.  

 PLAN DE COOPERACIÓN SECTORIAL 
SOBRE CAPACIDADES 



OBXECTIVO e DATOS PRINCIPAIS 

DEFINIR UNHA ESTRATEXIA PARA ADECUAR AS CAPACIDADES  DOS 
SECTORES DAS TECNOLOXÍAS MARÍTIMAS  

4 ANOS DE DURACIÓN: 2018 – 2021 

17 SOCIOS, 8 PAÍSES EU  

4,9 M€ ORZAMENTO 

80% CO-FINANCIADO POLO PROGRAMA ERASMUS 

11 ACCIÓNS PILOTO 

1 ESTRATEXIA A LONGO PRAZO & PLAN DE ACCIÓN 
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000 

• Construción naval 
• Enerxías renovables 

offshore 
Manufacturas e 
desenvolvementos  
relacionados 

• Enxeñaría 
• Consultoría 
• I + D  
• Operacións e 

Mantemento 
• Medio Ambiente 
• Servizos 
• Loxística 
• (,,,) 

 
• Plataformas e métodos de 

formación 
• Mobilidade 
• Perfís profesionais 
• Deseño de material 

educativo 
• Capacidades dixitais 
• Capacidades verdes 
• Capacidades de innovación 
• Cultura oceánica 

S E R V I Z O S  

E D U C A C I Ó N  E  

F O R M A C I Ó N  

E S T R A T E X I A  d e  

n e c e s i d a d e s  

f o r m a t i v a s  E  P L A N  

D E  A C C I Ó N  

O ENFOQUE DE CADEA DE VALOR EN  MATES 

• Aprendizaxe continuo 
• Formación técnica e 

profesional 
• Educación Superior 
• Educación Secundaria 

I N D U S T R I A  
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Enfoque temático 

CONSTRUCIÓN 
NAVAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENERXÍAS RENOVABLES 
MARIÑAS 

 
 
 
 
 
 

CULTURA OCEÁNICA  
Promover o intercambio de coñecementos de cara a 
e desde a industria. Sensibilizar á sociedade sobre as 
carreiras na industria marítima  

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidades dixitais                               

Capacidades do século 21 

Capacidades verdes                               

 
Transferencia de coñecemento  

Innovación / Xestión de coñecemento 
Emprendedurismo 

Captación de fondos 

 

Obxetivo: Axustar a demanda e a oferta de competencias 
LIDERADOS POLA INDUSTRIA // DIRIXIDO POLA DEMANDA 

Revisión dos CV técnicos específicos  
Perfís ocupacionais específicos:  

 

Prácticas 
sustentables  
Redución das 

emisións de carbono 
Reciclaxe 

Uso eficiente dos 
recursos 

 

 

Automatización 
Robótica 

Big Data & Análise de 
datos 

Computación na nube 
Impresión 3D 

Internet das cousas 

FALTA DE CAPACIDADES a 
nivel de xestión e operacional 

Estándares FP & Gobernanza 

 
 
 
 
 
 
 
 

Igualdade de xénero 
Capacidades 

Especialización 
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Promover activamente a transferencia e intercambio de 

coñecemento cos axentes da industria marítima 

 

Integrar a perspectiva industrial na difusión  sobre cultura 

oceánica 

 

Ampliar a perspectiva industrial sobre as novas posibilidades 

que os CV "maritimizados" poden xerar para o crecemento e o 

emprego azul 

 

 Sensibilizar á sociedade sobre as oportunidades laborais no 

sector marítimo. Contribuír a difundir as boas practicas para 

atraer xoves talentos e man de obra cualificada.  

Cultura oceánica en MATES 

 Incorporación transversal de CO no 
desenvolvemento da Estratexia e folla de ruta 
sobre capacidades marítimas. 

 

 Vínculo con iniciativas e redes activas de 
CO e capitalización de esforzos realizados e de 
resultados. Convidar a expertos en CO a 
contribuír co deseño da estratexia. 

 

 Promover a CO como unha oportunidade 
para o desenvolvemento sustentable dos 
negocios mariños e marítimos e para a 
xeración de novas e mellores opcións de 
traballo neste contexto. 

CÓMO? 
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Compromiso de movilización: organizarase unha rede de partes interesadas que integre a 
socios e expertos externos en GRUPOS TEMÁTICOS: 

Rede máis alá do partenariado 

Revisión de actividades 

Validación de procesos 

Avaliación de resultados 

ACTUAR COMO CONSULTORES 
EXPERTOS  

 Educación e formación 
 Industria representativa 
 Organizacións de investigación  
 Administración 

AXENTES CRAVE 

 Establecerse un grupo temático específico en Cultura 

Oceánica  tras o inicio do proxecto 

 



     Capacidades Dixitais                               

       Capacidades do século 21 
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   CULTURA OCEÁNICA  
 
 
 
 
 

Estándares FP e Governanza 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidades verdes                               

      Igualdade de xénero 

Organización dos grupos temáticos 

 Enviarase unha carta formal de invitación ás partes 
interesadas previamente escollidas e ás organizacións 
interesadas. 

 

 Os expertos deben completar un cuestionario de 
caracterización e aceptar os Termos de Referencia 
propostos para a súa participación no proxecto. 

 

 A información do proxecto enviarase a todos os 
expertos temáticos. As contribucións adaptaranse a 
dispoñibilidade e intereses dos expertos. 

CÓMO? 
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Resultados esperados 
 Desenvolvemento dunha estratexia e un plan de acción a longo prazo para adecuar capacidades necesarias na actualidade e  
previstas no futuro. 

 Establecemento e participación dunha rede europea de proxectos, iniciativas, organizacións e expertos. 

 Identificación de futuras capacidades e de competencias, e desenvolvemento da correspondente formación  e plans de estudo. 

 Maior aliñación das necesidades da industria e dos perfís ocupacionais coa formación e os plans de estudo. 

 Validación das vías de formación e educación para un aumento  eficaz do emprego e das oportunidades profesionais. 

 Desenvolvemento óptimo de 11 experiencias piloto e identificación de recomendacións para a estratexia a longo prazo. 

 Mellor equipamento das industrias para responder os desafíos expostos polas tecnoloxías dixitais e verdes, a través do acceso a 
unha man de obra máis cualificada. 

 Maior resiliencia no mercado laboral marítimo e protección do emprego estable nos sectores da construción naval e da enerxía 
renovable mariña. 

 Unha industria marítima europea máis competitiva con maior atractivo das carreiras marítimas para os estudantes e os 
recentemente incorporados ao mercado laboral. 

 Transferencia e aproveitamento do coñecemento en reforzo do Crecemento Azul. 
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SEMINARIOS LOCAIS MATES para mobilización de interesados: Abril – Maio 2018: 
  
 Galicia-Norte Portugal (Vigo): construción naval 
 Azores (Horta): actividades marítimas – crecemento azul offshore 
 Escocia (Orkney): enerxías renovables 
 Flandes-Países Baixos (Rotterdam): tecnoloxías verdes 
 Mediterráneo (Atenas): cultura oceánica 
 
Presentación no Día Marítimo Europeo: Burgas, 31 Maio-1 Xuño 2018 
 
Presentación no III HUB INTERNACIONAL MARÍTIMO GALIZA/enerxía renovable: Ferrol, 
Xuño 

Próximas actividades 

O apoio da Comisión Europea para a elaboración desta publicación non implica a aceptación dos 
seus contidos, que son responsabilidade exclusiva dos autores. Por tanto, a Comisión non é 

responsable do uso que poida facerse da información aquí difundida.  

Co-financiado polo 

Programa Erasmus+   
da Unión Europea 

  



Contacto: 

Grazas 

www.projectmates.eu @ErasmusMATES  info@projectmates.eu 

Lucía Fraga Lago, Rosa Fernández, CETMAR 

 mates@cetmar.org 
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