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IURWflde Aveiro

A parceria do projecto KA2-
Furü~tiShEhi
powamentthioughFflhandng
Intrapreneurial Commitment
andSkills), financiado pelo Pro
grama Fnsmus + Juventude,
reuniu, recentemente, emAvei
ro, pela terceira vez

Com a duração de dois anos
e coordenado pela Associação
Simenntunarmidstodin a Ves
turlandi, da Islândia, este prop
jecto conta com parceiros em
Portugal (a Dialogue Diversity
L4a~ Bulgária, Estónia, &oáda
e Grécia, e pretende desenvol
ver um programa de apoio a
jovens com idades entre a 20
e os 29 anos, com ou sem ex
periência profissional, no âm
bito da «aquisição de compe
tências intra-empreendedoras.
que lhes permita a melhor in
tegração no mercado de tra
balho e na sociedade”.

Nesta reunião, os parceiros
discutiram as questões relati
vas ao curso de formação aim
plementar até Agosto, em cada— parceiru

Apresentou-se, ainda, a pla
taforma de “e-leanMng” que
conterá todos os recursos ~ro
duzidos no âmbito deste pro
jecto, assim como o próprio
programa de formação.

Por i~1ümo, foi analisado o
ldr de apoio que incluirá es
tudos de caso inspiradores,
conclusões e recomendações
a enviar a decisores políticos,
de modo a aumentar aempre
gabilidadejovem.

A pn53drna reunião realizar-
se-á em Janeiro de 2020, fia Is
lândia, onde será, também,rea
lizado o evento de dissemina
ção dos resultados.

Projecto visa ajudar
jovens a adquirir
competências que
lhes permitam uma
melhor integração no
mercado de trabalho
e na sociedade

Entretanto, reuniu em Nicó
sia,Chipre,e,pelasegundavez,
a parceria do projecto NFSET
(NEEI’s’ Empowerment for
Sustainable Employment in
the Tourism sector), que en
volve 13 parceiros de oito paí
ses europeus.

Este projecto, coordenado
por uma entidade da Bulgária,
é financiado pelos EEA & Nor
way Grants Fund for Youth
Employment e iciona do
tar os jovens em risco de ex-

clusão social de competências
empreendedoras na área do
turismo.

Nesta reunião, foi possível
concluir a abordagem relati
vamente ao estudo a realizar
junto dejovens com idades en
tre os 25 e os 29 anos e a em
pregadores na área do turismo.

Pretende-se, de acordo com
os responsáveis, “perceber a
realidade em cada país par
ceiro no que diz respeito às ne
cessidades do mercado de tra
balho no sector do turismo e
aos desafios colocados aosjo
vens nesse mesmo sector”.

“Ambiciona-se conhecer as
lacunas existentes e os apoios
disponíveis para os jovens na
integração no mercado detra
balho na área do turismo, para,
depois, se poder trabalhar em
parceria, na colmatação dessas
necessidades”, acrescentam
ainda

mião foi, também, im
portante para se discutir o
plano de comunicação do pro
jecto, assim como ametodolo
giade compilação de boas prá
ticas e de histórias de sucesso
junto de jovens a trabalhar no
sector do turismo. A próxima
reunião realizar-se-á na Croá
cia, em Dezembro.

ÁGUEDA “Numa lógica de
crescimento contftiuo”, a Feira
de Março, em parceria com a
Critee, uma agência criativa de
Águeda, apresentou uma no
vidade interactiva quejá levou
centenas de visitantes ao stand
da Cãmara Municipal deAvei
ro, onde, sentados na pita de
um moliceiro, viajam, virtual
mente,peloscanais daRia Esta
experiência sensorial e imer
siva a 360 graus é gratuita e
acessível a todos.

“Basta pedirem os óculos de
realidadevirtual disponíveis no
stand, sentarem-se e deixa
rem-se levar pelas magníficas
imagens de um passeio a bor
do de um moliceiro nas águas

-‘Lis’”’—
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HOJE A Garrafeiras Estrelas,
em Esgueira, promove, hoje,
das 17.30 às 19.30 horas, uma
prova de vinhos “ilha & Jus
tino’s Madeira Wines”, con
tando com a presença da pro
dutora Diana Silva e do enó
logo JuanTeixeira

da Ria de Aveiro”, explica a
Criatec. O presidente da autar
quia, Ribau Esteves, experien
dou esta viagem na cerimónia
de abertura do certame.

A Critec Ibi, também, nova
mente responsável pela cria
ção da aplicação oficial daFei
ra de Março.

Com 15 anos de experiência
no desenvolvimento de solu
çõçs tecnológicas ao serviço
da comunicação, a agência de
senhou e desenvolveu esta
APP “a pensar nos utilizado
res”, criando uma “interface”
intuitiva que promove a sua
interacção com a agenda do
evento. Para envolver os visi
tantes com a Feira de Março,

Os vinhos em prova serão:
“ilha ‘finta Negra Rosé 2017”;
“Ilha Blanc De Noirs 2017”; “Ilha
‘finta Negraunto 2017” & “Jus
tino’s Madeira Sercial 10Anos”;
“Justino’s MadeiraVerdelho 10
Anos”; “Justino’s Madeira Boal
10 Anos”; “Justino’s Madeira

foi criado um passatempo que
permite aos utilizadores ga
nhar bilhetes para os fins-de-
semana de concertos. “Para
isso, basta tirar uma “selfle”
com a aplicação e publicá-la
nas redes sociais com a “has
htag”#selflefeiramarco 19”, ex
plica a empresa

Ainda no stand da Cãmara
de Aveiro, a Ciitec contribuiu
com a instalação de um painel
LED, onde se mostram filma
gens do concelho, dando a co
nhecer aos visitantes da Feira
de Março o que de melhor se
faz e pode fazer nesta região.

Foram, ainda, instalados mais
três painéis LED, no recinto da
feira, onde são divulgados os
expositores e outras informa
ções complementares. “Este
tipo de solução tecnológica al
cança mais visitantes e impul
siona a comunicação do even
to”, afirma a agência.

“A Feira de Março é, cada vez
mais, urna aposta da Critec
para potenciar a criação de so
luções tecnológicas que envol
vam os visitan e os façam
interagir com a marca; éJ4l
evento que cresce de ano para
ano e é um orgulho para aCri
tec participar nele”, diz Paulo
Barrocas, (10 da empresa

-«——a

Colheita 1996”; “Justino’s Ma
deira Verdelho Colheita 1997”;
e “Justino’s Madeira Colheita
1998”.

A Garrafeira 5 Estrelas situa-
se na Rua de ‘(Iseu, n.° 119, em
Esgueira, podendo ser contac
tada pelo 234316407.

Criatec apresenta novidades
interactivas na Feira de Marçoialogue Diversity

eúne parceiros
entude Os parceiros do projecto europeu
- FEENICS reuniram, pela terceira vez, em Aveiro

Projecto conta com parceiros em Portugal, Bulgáiia, Estónia, Croácia e Grécia
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Soluções já tevaram centenas ao stand da Câmara de Aveiro

Garrafeira 5 Estrelas promove prova de
vinhos “Ilha & Justino’s Madeira Wines”
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Prova terá lugar entre as 17.30 e as 19.30 horas
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