
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NESET - Empoderamento dos NEETs para o emprego 
sustentável no setor do turismo é um projeto de 3 anos 
financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega através 
dos ‘EEA & Norway Grants Fund for Youth Employment’, 
que visa apoiar, numa base transnacional em grande escala, 
a sustentabilidade da integração dos jovens no mercado de 
trabalho do setor do Turismo, incluindo o turismo 
alternativo, nos países beneficiários do projeto, criando 
condições para a empregabilidade do grupo alvo. 

 

O principal grupo alvo são os NEETs (jovens que não estão a 

estudar nem a trabalhar), entre 15 e 29 anos, com especial 

enfoque nos jovens entre 25  29 anos, pertencentes a grupos 

desfavorecidos (indivíduos pouco qualificados, 

desempregados de longo prazo, pessoas desmotivadas). As 

atividades principais de valor transnacional incluem: 

elaboração de normas transnacionais de validação de 

competências adquiridas de modo não formal / informal no 

setor do turismo; construção de uma plataforma digital 

inovadora; organização de mobilidades de estágios 

transnacionais para um grupo de ex-NEETs. 

 

 
A primeira reunião oficial do projeto NESET realizou-se 

no mesmo período que a conferência de abertura do 

mesmo, que aconteceu em Varna, a 10 de outubro de 

2018, no Hotel & Casino Cherno More. Foi apresentado 

oficialmente por  Ivan Tabakov, presidente da Câmara do 

Comércio e Indústria de Varna (líder do projeto), e Kosta 
Bazitov, vice-presidente do Município de Varna. Durante a 

conferência, os participantes tiveram a oportunidade para 

discutir as várias questões abordadas pelo projeto, tais 

como: a parceria entre a educação e as empresas no apoio 

à integração dos jovens no mercado de trabalho, a 
cooperação internacional e o seu papel para assegurar o 

emprego sustentável dos jovens, etc.  

Foram também apresentados os objetivos, parceiros e 

resultados esperados do projeto. A discussão final centrou-se 

nos problemas de emprego dos jovens no setor do turismo.  

A reunião da parceria seguiu-se à Conferência de Abertura 

com a participação de todos os parceiros do projeto. Os 

representantes de cada país parceiro (Bulgária, Itália, 

Croácia, Grécia, Chipre, Portugal e Roménia) reuniram-se 

e tiveram a oportunidade de se conhecerem, de 
apresentarem as suas motivações para participar no 

projeto e as expectativas sobre o mesmo. O coordenador 

do projeto apresentou os objetivos e o Plano de Trabalho, 

explicando, em detalhe, todas as atividades a serem 

realizadas. Na reunião, ficou decidido que o líder do 
projeto iria preparar um conjunto de regras relevantes, até 

ao final de novembro 2018, para servir de referência 

durante a implementação do projeto. 

 

 

 was decided that the Lead Partner would prepare a set 

of internal rules to serve as a reference for all project 

partners during the implementation of the project. 
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NEWLETTER N.1 

A segunda reunião da parceria realizou-se a 2 e 3 de abril de 

2019, em Nicósia, Chipre, com a participação de todos os 

parceiros, em que se discutiu o desenvolvimento do projeto e as 

etapas seguintes. 

A reunião centrou-se no esclarecimento dos principais pontos 

do projeto assim como se analisaram as Diretrizes para os 

Relatórios Nacionais e, ainda, o modelo de Questionário a 

implementar a jovens e a empregadores. Foram, igualmente, 

discutidas, as atividades a serem realizadas relativamente à 

análise de lacunas de competências, a gestão da comunicação 

e a gestão do projeto.  

Nos meses seguintes, os parceiros estarão envolvidos na 

realização de um estudo com o objetivo de obter informações 

por parte de jovens adultos sobre as respetivas necessidades 

em termos de competências versus competências já adquiridas 

no setor do turismo. Paralelamente, empresas que operam no 

mercado do turismo, nos 7 Países Beneficiários do projeto, 

irão, também, ser questionadas no que diz respeito às 

inadequações de competências sentidas nos seus funcionários 

e à escassez de mão-de-obra no setor. 

 

Desenvolvido por 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O projeto NESET beneficia de uma subvenção de 1 124 551 euros da Islândia, Liechtenstein e Noruega através dos Fundos  

EEE e do Fundo de Subvenções para o Emprego dos Jovens da Noruega. O objetivo do projeto é apoiar em larga escala a 

sustentabilidade da integração dos jovens na indústria do turismo, criando condições para o emprego e empreendedorismo 

dos NEET em várias formas de turismo. 


