NEWSLETTER N.4
A crise do coronavírus está a afetar vários setores, incluindo o
projeto NESET: provocou atrasos na entrega de atividades,
especialmente as relacionadas com a formação, a maioria das
quais foram transformadas em workshops e eventos virtuais.
No entanto, todos os parceiros fizeram o seu melhor no
sentido de realizar os cursos de formação, tal como esperado
no projeto NESET, alcançando com sucesso os objetivos de
aprendizagem. Abaixo, as principais conclusões de alguns
países do projeto relacionadas com as sessões de formação
no âmbito dos Grupos de Competências NESET:
GRÉCIA - De 6 a 26 de novembro de 2020 o Centro de
Aprendizagem ao Longo da Vida SARONIS (GR) organizou
uma série de sessões de formação online relativas ao Grupo
transversal de Competências NESET "Competências Sociais
e de Comunicação". As sessões contaram com a presença de
60 formandos (divididos em três grupos de 20) de toda a
Grécia, com idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos.
As quatro sessões de formação, a que cada grupo assistiu,
tiveram uma duração de seis horas.
Após a conclusão do programa de formação em
Competências Sociais e de Comunicação, os participantes
gregos, com base nos seus interesses, competências e
experiência, foram divididos e participaram nos três programas
de formação transversal no âmbito dos outros grupos de
competências
NESET
"Competências
de
Empregabilidade",
"Competências
de
Empreendedorismo" e "Validação de Competências" no
Turismo. Devido às restrições da COVID-19, estas formações
realizaram-se, também, sob a forma de e-learning síncrono e
foram implementadas de 30 de novembro de 2020 a 08 de
dezembro de 2020. Cada programa de formação teve uma
duração de 24 horas e combinou a formação teórica com
atividades de grupo e role playing. As competências,
conhecimentos e experiência dos participantes no programa
"Validação de Competências" foram avaliados de acordo
com um conjunto de critérios pré-definidos e aqueles que os
cumpriram foram premiados com Certificados de Validação,
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assinados pela Câmara de Comércio e Indústria de Varna.

CHIPRE - De 19 a 20 de outubro de 2020, e de 29 a 30 de
outubro de 2020, a Enoros Consulting Ltd. desenvolveu os
Workshops sobre "Competências de Empreendedorismo",
do projeto NESET, utilizando meios online e ferramentas
digitais. Participaram 30 jovens NEETs. O Workshop foi
dividido em 4 sessões, que incluíram diversas atividades e
discussões com base no tema.
O objetivo era formar jovens NEETs sobre o conhecimento e
implementação de Competências Empreendedoras, a fim de
desenvolver competências relevantes como a iniciativa e
motivação, criatividade e desembaraço, liderança e
persuasão, bem como adaptabilidade e resiliência.
Em novembro de 2020, a Enoros Consulting Ltd.
desenvolveu uma série de sessões para a implementação
do Workshop sobre "Competências de Validação", através
da utilização de meios online e ferramentas digitais.
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Participaram
39 jovens NEETs. O objetivo geral deste
Workshop era fazer com que os jovens NEETs (grupo alvo do
projeto) descobrissem qual a profissão que gostariam de ter de
acordo com as suas características, realçassem as suas
competências
relacionadas
com
a
mesma
profissão,
fizessem auto-análise e
auto-avaliação, com base
na
sua
formação
e
experiência de trabalho,
bem como nas suas
competências.
PORTUGAL - De 23 a 27 de novembro de 2020, a APSU
realizou uma série de sessões de formação para jovens
NEETs chamadas "Empreendedorismo no setor do
Turismo". A iniciativa foi um sucesso e os 20 jovens
sentiram-se realmente envolvidos e motivados para o futuro.
A formação e validação de competências no setor do turismo
é um capítulo fundamental na história do projeto NESET, e a
APSU escreveu as últimas páginas nesta linha. Vinte jovens,
entre os 16 e 29 anos de idade, com experiência profissional
no setor, embora não reconhecidos através de um diploma
académico, adquiriram, assim, uma ferramenta importante
para a sua carreira profissional.

em maio. Mais uma, vez mostrou o valor dos encontros
presenciais, uma vez que o networking é sempre mais forte
deste modo do que online. Como anteriormente referido, o
módulo será repetido online e depois vão realizar a última
formação sobre Validação de Competências no Turismo.

ITÁLIA – A TUCEP realizou as sessões "Competências
Sociais e de Comunicação" através da plataforma Zoom, de
julho a novembro de 2020, envolvendo 62 jovens.
Posteriormente, alguns destes participantes declararam o
seu interesse em explorar as sessões "Competências de
Empregabilidade" e "Competências Empreendedoras"
realizadas entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. As
competências e conhecimentos relacionados com o turismo
serão avaliados durante as próximas sessões de
"Competências de Validação" previstas para março-abril de
2021.

CROÁCIA - Para além de todos os problemas derivados da
COVID-19 relativamente à organização da formação, a VEGO-RA conseguiu organizar o workshops em "Competências
de Empreendedorismo no Turismo" de forma presencial para
a maioria dos participantes. Considerando o grande
interesse no tema, a VE-GO-RA vai organizar também uma
formação online para todos os outros participantes que não
puderam juntar-se à formação presencial, e esta terá lugar
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O projeto NESET beneficia de uma subvenção de 1124551 euros da Islândia, Liechtenstein e Noruega através do 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 da juventude na indústria do turismo, criando condições para o emprego e empreendedorismo dos NEET
em várias formas de turismo.
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