
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os parceiros do projeto NESET dão especial atenção ao 
processo de comunicação destinado a sensibilizar os 
respetivos grupos-alvo, as partes interessadas relevantes e o 

público em geral, sobre os benefícios das atividades do projeto. 
Por esse motivo, os parceiros preparam-se para lançar 

Sessões de Disseminação de Resultados, a nível nacional, 
para divulgar o progresso e os resultados do projeto. 

Seguem-se algumas notícias relacionadas com estes dias 

organizados no Chipre e na Bulgária: 

CHIPRE: A Enoros Consulting Ltd. organizou uma sessão de 
divulgação a 25 de setembro de 2019. Os participantes do 
evento incluíram jovens, indivíduos desempregados, 
estudantes, bem como partes interessadas de vários setores 
(ou seja, educação, câmaras de comércio, empresas de 
turismo, ONGs, etc.). Representantes de serviços sociais e 
voluntários individuais, que trabalham na área da juventude, 
também participaram no evento. Este evento teve a duração de 
duas horas, realizou-se no CENTER POINT TOWER em 
Nicósia e abordou os objetivos e metas do Projeto NESET, 
partilhando todas as atividades implementadas até à data. Os 
participantes tiveram a oportunidade de se informar sobre a sua 
finalidade e sobre as atividades relevantes do projeto. Em geral, 
os participantes ficaram satisfeitos com as informações e 
conhecimentos adquiridos e mostraram interesse em promover 
ainda mais o Projeto NESET nas suas redes. 
 

 

 
BULGÁRIA: Nos dias 27-28 de setembro de 2019, durante os 
dias dedicados ao Turismo na Bulgária, o Cluster de apoio 
informático ao negócio turístico do Mar Negro, parceiro do 
projeto NESET, organizou um evento de nível nacional. A 
conferência teve lugar na bonita cidade de Sozopol, perto de 
Burgas, e o seu primeiro dia centrou-se em três temas 
principais: 

• Apresentação dos resultados do estudo realizado junto 
de jovens e empregadores da indústria do turismo, na 
Bulgária, sobre as inadequações de competências e a 
escassez de mão-de-obra jovem, no setor.   

• Introdução dos participantes às boas práticas dos 
jovens empreendedores no setor do turismo. 

• Apresentação de novos produtos de software para a 
gestão de hotéis e restaurantes. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

www.neset-project.eu Juntos a trabalhar  
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O segundo dia da conferência foi dedicado a encontros entre 
jovens - na sua maioria NEET, mas também estudantes e ex-
alunos da faculdade de turismo da Universidade "Asen 

Zlatarov" de Burgas, aspirantes a empreendedores e jovens 
empregados - e gestores de turismo, empregadores e 
membros de associações turísticas da região. 

A conferência foi homenageada pela presença de 
representantes das duas maiores e mais influentes câmaras 

de turismo da região - de Varna e Burgas, o corpo docente e 
a direção do departamento de turismo  da Universidade "Asen 
Zlatarov" de Burgas, diferentes ONGs e empregadores. 

 

 

 

Durante os próximos meses, serão organizados outros 
eventos semelhantes nos países dos outros parceiros. 

 
 
 
 

 
4ªReunião online de Parceiros do NESET 

 

Devido à situação causada pela COVID-19, a 4ª Reunião 

Transnacional de Parceiros do projeto NESET foi realizada 
online, através do MS TEAMS, nos dias 21-22 de setembro 
de 2020. Todos os Parceiros do Projeto participaram nesta 

reunião, que foi presidida pelo Coordenador do Projeto 
NESET -  Dr. Todor Todorov. Foi discutido o progresso das 

atividades do projeto, incluindo a realização de workshops de 
formação até à data, bem como os desafios colocados pelas 
restrições da COVID-19, nos Países Beneficiários (PB), no 

sucesso da implementação do projeto. 

Foram tomadas várias decisões quanto ao caminho a seguir 
e a opinião geral foi que todos os Parceiros têm de se adaptar 

às novas circunstâncias, a fim de permitir que o grupo-alvo do 
projeto NESET - os jovens NEET dos PB, beneficiem o mais 

possível das atividades e resultados do projeto. Decidiu-se 
que, apesar das circunstâncias desfavoráveis, os parceiros 
farão o seu melhor para completar as formações planeadas 

no âmbito do projeto até ao início de dezembro de 2020 e 
continuar com a organização das atividades-piloto de 
mobilidade e de apoio às start-ups no início de 2021.  

Todos os parceiros esperam, ansiosamente, poder reunir de 
forma presencial, na 5ª Reunião do projeto, na Roménia, no 

primeiro trimestre de 2021. 

 

 

 

 

 

Elaborado por 

Varna Chamber of Commerce and 
Industry  

www.vcci.bg 

 

 

Cluster for IT Support 
to the Black Sea Touristic Business 

www.clusteritt.com 

 

 
ECHO 

www.echo-udruga.hr 
 

 

 
TUCEP 

www.tucep.org 

 
 
APSU - Portuguese Association of Start-

ups 

www.apsu.pt 

 
 

Geo Club Association 
www.dgtassociation.ro 

 
 

Local development agency of the 
city of Velika Gorica  

www.vegora.hr 

 

 
Tora Consult Ltd. 
www.itbsc.org 

 

 
SARONIS S.A. 

www.saronis.gr 

 

 

 
 

Enoros Consulting Ltd 
www.eronos.com 

 

 
Cluster for IT Support 

to the Black Sea Touristic Business 
www.itbsc.org 

 

 

 
Einurd Ltd 

www.einurd.is 

 
O projeto NESET beneficia de uma subvenção de 1124551€ da Islândia, Liechtenstein e Noruega através do EEA 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 da juventude na indústri a do turismo, criando condições 

para o emprego e empreendedorismo dos NEET em várias formas de turismo . 
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