O projeto NESET chegou ao fim conseguindo resultados
significativos. Nesta newsletter, gostaríamos de partilhar os
principais resultados das atividades desenvolvidas pelos
parceiros no período final do projeto.

Grécia, com o objetivo de atualizar as competências dos jovens.
Finalmente, a plataforma de apoio digital NESET foi
apresentada pela Sra. Ekaterina Ignatova que mostrou as
oportunidades que a plataforma oferece para a mobilidade
internacional no âmbito do emprego e de apoio às novas startups, no setor do turismo. Embora o projeto tenha chegado ao
fim, a plataforma de apoio digital NESET ainda está disponível
para jovens e candidatos a emprego, bem como para empresas
do setor do turismo interessadas em beneficiar dos serviços da
Plataforma (http://neset-platform.eu/).

PRINCIPAL EVENTO DE DISSEMINAÇÃO 2021 (Bulgária)

CONFERÊNCIA FINAL NESET
A Conferência Internacional de Encerramento do NESET
realizou-se, online, a 24 de setembro de 2021, com o objetivo de
apresentar os resultados alcançados pelos parceiros durante os
três anos do projeto. A conferência foi organizada pelo TUCEP
em cooperação com a Câmara de Comércio e Indústria de Varna
(CCIV) e contou com a participação de representantes de
empresas que trabalham na indústria do turismo, universidades,
Centros de EFP, formadores, jovens interessados em trabalhar
no setor do turismo e muitas outras pessoas dos países
beneficiários (Bulgária, Chipre, Grécia, Itália, Croácia, Portugal e
Roménia) e do país especialista na temática - a Islândia.
A conferência começou com o discurso do Dr. Vitelli,
representante da Federação Italiana de Viagens e Turismo, que
falou sobre as novas competências exigidas pelas empresas de
turismo, no que diz respeito às competências sociais, digitais e
verdes.
Depois, os objetivos do projeto e os resultados-chave foram
apresentados pelo Prof. Todorov, coordenador do projeto, que
passou a palavra ao Prof. Hassid que, por sua vez, falou sobre
os recursos de formação NESET desenvolvidos pela parceria e
sobre a experiência dos respetivos workshops, implementados na
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Independentemente do facto de já termos uma boa experiência
na organização de grandes eventos no âmbito do Projeto NESET,
devido às limitações da COVID-19, o Grande Evento de
Disseminação de 2021 foi realizado em 3 salas separadas do
Park Hotel "PERSEY" em Varna, a 20 de setembro de 2021.
Participaram no evento 116 representantes de NEETs, alunos de
escolas profissionais, universidades, empresas turísticas, ONGs,
meios de comunicação social, autoridades locais e
representantes de agências governamentais.
Estiveram presentes três oradores que apresentaram os
resultados do projeto NESET à
audiência, nas diferentes salas.
O
Eng.
Ivan
Tabakov
–
Presidente da CCIV – Parceiro
Principal do Projeto NESET,
apresentou os resultados da
implementação de instrumentos
personalizados de validação para
apoiar o reconhecimento de
resultados de aprendizagem, no
âmbito do turismo, para ex
NEETs.
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O Prof. Dr. Todor Todorov - Gestor do Projeto - informou a
audiência sobre os Objetivos, Parceiros e Resultados Alcançados.
Em seguida, fez um resumo da participação dos jovens nas
atividades de apoio à juventude no setor do turismo, na Bulgária.
Ekaterina Ignatova e
Tihomir Videv, do
Cluster de Apoio à
Informação
do
Turismo
do
Mar
Negro, apresentaram
o
progresso
da
elaboração
e
implementação
do
"Portal de mobilidade
profissional para a
procura
ativa
de
emprego".

significativas para a inclusão dos Jovens no mercado de trabalho
no setor do Turismo.

Estágios NESET na Grécia
Os especialistas da SARONIS prestaram apoio consultivo aos
beneficiários gregos do projeto NESET, no processo de colocação
em estágio, em empresas de turismo na Grécia. Como resultado,
oito desses estágios, de quatro meses, foram apoiados e
finalizados com sucesso. Esses estágios tiveram lugar entre abril e
agosto de 2021, logo após a reabertura da indústria turística grega
a seguir ao encerramento durante o inverno, devido à Pandemia.
Os especialistas do parceiro incentivaram e apoiaram os
beneficiários na candidatura a estágios através da plataforma de
apoio digital NESET e, paralelamente, motivaram empresas de
turismo da Grécia a registarem-se na plataforma e a oferecerem
postos de trabalho.

O público aceitou as informações e estudos apresentados com
grande interesse. Surgiram muitas perguntas e comentários. A
nossa conclusão é que nesta fase da implementação do Projeto os
resultados alcançados são muito satisfatórios, como refletido pelas
publicações dos Media em Varna, Bourgas e outras regiões da
Bulgária.

EVENTO PARA AS PARTES INTERESSADAS NA GRÉCIA
A 09/06/2021, a SARONIS S.A. organizou uma conferência online
- devido às restrições da COVID-19 - através da plataforma ZOOM.
O tema da conferência foi "O papel do Turismo no Emprego e no
Empreendedorismo Jovem". Participaram no evento um total de
100 pessoas - entre elas representantes dos Serviços Públicos de
Emprego da Grécia, organizações de formação, instituições
académicas, organizações de investigação, empresas ativas no
Turismo e Parceiros Sociais.
Durante o evento, para além da apresentação dos resultados do
projeto, foi, também, possível apresentar Apps inovadoras para a
promoção do emprego e do empreendedorismo no setor do
Turismo, bem como a apresentação de programas de formação na
área das profissões do turismo, de grande procura no mercado.
Foram, também, partilhados os resultados de um projeto de
investigação relacionado com a resiliência do setor do Turismo, na
era da COVID-19.
As apresentações feitas iniciaram uma discussão entre os
participantes que demonstraram um interesse genuíno e uma
preocupação sobre
as oportunidades
de
emprego
e
empreendedorismo
que o Turismo pode
criar,
especialmente para
os jovens, e os
meios que o setor
pode utilizar para
ultrapassar
as
dificuldades
da
Pandemia.
Uma
das
principais conclusões que emergiram do evento foi que projetos
como o NESET, que combinam investigação, TIC, requalificação,
consultoria e ofertas de emprego podem criar oportunidades
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As reações recebidas, tanto dos empregadores como dos
beneficiários do projeto NESET, que participaram nos estágios,
foram muito positivas e sublinharam que a experiência foi muito útil
para as duas partes.

INFODAY NO CHIPRE
A 9 de setembro de 2021, a Enoros Consulting organizou o último
Info Day do projeto NESET no Chipre. O Info Day durou duas horas,
e foram apresentadas as principais metas e objetivos do projeto
NESET. O facilitador apresentou os resultados que foram
alcançados durante os 3 anos de implementação do projeto.
Entre os participantes
no
Info
Day,
encontravam-se
representantes
do
Setor do Turismo e
Educação,
ONGs,
Indústria,
Autoridades Locais e
jovens interessados neste setor específico .

Evento de Disseminação Nacional, em ITÁLIA
O TUCEP organizou o Info Day Nacional NESET a 28 de setembro
de 2021 através da plataforma Zoom, com o objetivo de promover
as atividades e os resultados do projeto entre os jovens
interessados na indústria do turismo. O TUCEP organizou o Info
Day Nacional NESET a 28 de setembro de 2021 através da
plataforma Zoom, com o objetivo de promover as atividades e os
resultados do projeto entre os jovens interessados em estar
envolvidos na indústria do turismo. Os participantes eram
principalmente candidatos a emprego e alunos que frequentavam
o último ano do ensino secundário na área do turismo. 28 pessoas
participaram no evento através do Zoom e 2 turmas (30 alunos)
participaram online na reunião, a partir das suas salas de aula.
O evento centrou-se nas aptidões e competências requeridas aos
jovens para impulsionar a indústria do turismo, enquanto capital
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humano de que este necessita. O orador principal, proveniente da
Federação Nacional de Turismo, salientou que o turismo é um dos
principais pontos de entrada no mercado de trabalho, dando uma
resposta concreta ao desemprego dos jovens, sendo também o
maior empregador de trabalhadores migrantes e mulheres, a tempo
parcial, o que pode proporcionar grandes oportunidades de
emprego aos NEET e aos trabalhadores que reentram no mercado
de trabalho.
A competitividade da indústria do turismo depende das
competências e aptidões da sua mão-de-obra. Uma vez que o
capital humano que trabalha no setor do turismo é geralmente
menos qualificado do que outros, e o setor não aparece no topo da
lista dos empregos graduados mais populares, a indústria do
turismo precisa de investir significativamente na requalificação e
recapacitação da sua mão-de-obra profissional, particularmente
em
competências
sociais, digitais e
verdes. No final do
evento, foi mostrada
a plataforma de elearning
NESET,
centrando-se
nas
oportunidades
de
emprego e formação
que esta apresenta a candidatos a emprego e a jovens
interessados em adquirir as aptidões e competências exigidas pelo
setor do turismo.

Ações de formação na CROÁCIA
No último período do projeto, a VE-GO-RA organizou uma série de
eventos, a saber:

Workshop de empreendedorismo – 13.4.2021 e 11.5.2021
Para além de todos os problemas da COVID-19 relativamente à
organização da formação, a VE-GO-RA conseguiu organizar de
forma presencial um workshop sobre "Competências de
Empreendedorismo no Turismo", para uma grande parte dos
participantes, no dia 13 de abril de 2021. Mais uma vez, mostrou o
valor dos encontros ao vivo, uma vez que o networking é sempre
mais forte de forma presencial do que online. Este workshop foi
repetido online através da plataforma MS Teams a 11 de maio de
2021, com um total de 30 participantes. Os workshops centraramse no desenvolvimento de
competências tais como
iniciativa,
criatividade,
desembaraço,
adaptabilidade
e
resiliência, liderança e
persuasão - competências
essenciais
para
cada
empreendedor no turismo .

Workshop de validação de competências 07.09.2021
O Workshop "Validação de competências" foi organizado como
webinar através do MS Teams a 7 de setembro de 2021 e reuniu
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22 participantes. O
workshop
foi
organizado para
que
os
participantes
pudessem
compreender
e
definir
a
importância
da
avaliação
de
competências para o turismo, compreender os benefícios
relacionados, a economia e a sociedade e aplicar as etapas do
processo de avaliação para a ocupação escolhida e aplicar
ferramentas e métodos.

PORTUGAL
A Dialogue Diversity Lda organizou o seu Info Day a 30 de junho
de 2021, em Águeda, no auditório da ESTGA (uma sucursal da
Universidade de Aveiro). Nesta conferência, foram explicados e
mostrados os objetivos, grupos alvo e os resultados alcançados ao
longo do projeto. Houve, também, tempo para discutir a situação
dos jovens em Portugal, com especial destaque para os jovens em
risco de exclusão social.
Os participantes neste evento foram não só empresários, mas
também professores universitários, representantes de centros de
educação de adultos,
escolas profissionais,
ONGs, centros
tecnológicos,
associação de
empresas, centros
sociais, centros de
inovação, e mesmo
uma jovem participante
de uma ONG italiana,
no total 15
organizações
diferentes.

A COVID-19 prejudicou as perspetivas de estágio do projeto
NESET, infelizmente, tanto a nível nacional como internacional. Isto
foi um aspeto menos bom, pois os estágios são uma experiência
importante para validar o setor profissional escolhido pelo jovem,
desenvolvendo competências, e no caso do NESET,
desenvolvendo também competências de comunicação em línguas
estrangeiras e competências de adaptação a novos contextos
culturais e sociais. Estes estágios serviam, igualmente, para que os
jovens aplicassem os conhecimentos e competências que
acumularam durante as formações e dar-lhes experiência que
podia interessar aos futuros empregadores, oferecendo mais
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oportunidades de empregabilidade, nomeadamente competências
de trabalho em equipa, resolução de problemas, liderança e de
gestão de carreiras. Além disso, durante os estágios, encontramse frequentemente mentores que podem partilhar conselhos na
procura de emprego e ligações dentro e fora da respetiva empresa.
Por outro lado, apesar do processo de vacinação anti-Covid se ter
revelado eficaz, só foi possível organizar workshops online, para os
participantes selecionados do projeto, sobre a utilização da
plataforma NESET, incluindo os serviços de aconselhamento, em
julho e agosto de 2021.
Além disso, a Dialogue Diversity continuou a divulgar os objetivos,
atividades e resultados do projeto nos meios de comunicação
social e na imprensa local e produziu um vídeo de divulgação sobre
o projeto NESET.
A APSU organizou o Info Day Final do NESET em Portugal no dia
30 de setembro de 2021, nas instalações da Escola EFP de
Espinho. A sessão contou com a presença de mais de 60
participantes. Entre eles encontravam-se jovens que atualmente
não trabalham, mas com perspetivas de iniciar uma carreira no
setor do turismo, bem como professores de áreas técnicas
relacionadas com a área.
Todos
eles
tomaram
conhecimento
das
ferramentas
do
projeto
NESET, dos desafios da
indústria do turismo num
cenário pandémico e do
futuro do setor. A opinião
geral sobre a organização do

evento e os conteúdos ensinados foi excelente .
De 14 a 16 de Setembro de 2021, a APSU apresentou o novo
serviço de aconselhamento para jovens desempregados a mais de
20 jovens dispostos a iniciar, em breve, uma carreira no setor do
Turismo. Durante estes dias, cobriram as várias fases de criação
de um start-up, aprenderam como escrever um plano de negócios,
e como fazer uma boa apresentação. Além disso, analisaram a
realidade portuguesa e que oportunidades podem surgir num setor
afetado pela pandemia da Covid-19. Finalmente, 7 grupos
apresentaram as suas ideias de negócio para o setor do Turismo,
preenchendo um plano de negócios, e 3 grupos foram premiados.
No final, para descomprimir de várias horas de trabalho árduo,
realizaram um pequeno concurso em formato Kahoot .
Os participantes gostaram da iniciativa e vão ficar atentos aos
desenvolvimentos do projeto, pois também passaram a conhecer e
a utilizar a plataforma inovadora criada pelo consórcio NESET .

Implementado por

Varna Chamber of Commerce and
Industry
www.vcci.bg

Portuguese Association Of Start-Ups –
APSU
www.apsu.pt

Saronis Lifelong Learning Center
www.saronis.gr

Cluster For Information Support Of The Black
Sea Tourism Business
www.clusteritt.com

Association For Promoting Active
Citizenship – ECHO
www.echo-udruga.hr

Tiber Umbria Comett Education
Programme – TUCEP
www.tucep.org

Geo Club Association
www.dgtassociation.ro

Local Development Agency Of The City
Of Velika Gorica – VE-GO-RA
www.vegora.hr

Tora Consult Ltd.
www.toraconsult.com

Enoros Consulting Ltd
www.eronos.com

Dialogue Diversity Unipessoal Lda
www.dialogue-diversity.pt

Einurd Ltd
www.einurd.is

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
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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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