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Prefácio 

O objetivo das orientações apresentadas neste documento é ajudar os formadores 

envolvidos na organização e implementação dos Workshops de formação, nos 7 países 

parceiros do projeto, com orientações sobre como podem melhorar a eficácia do seu 

trabalho [1]. Ao mesmo tempo, a adoção destas orientações assegura a igualdade dos 

processos de formação nos vários países e a comparação dos resultados.   

Dito isto, os parceiros do projeto acreditam, também, que assegurando flexibilidade e 

encorajando a criatividade dos formadores na forma como os Workshops irão 

funcionar e na forma como os participantes se podem envolver mais, aumenta o seu 

impacto e, no caso deste projeto em específico, contribui ainda mais para o 

desenvolvimento de competências.       

A 1ª Secção do documento apresenta orientações para a aplicação geral a todos os 

Workshops, independentemente do seu tema, enquanto a 2ª Secção trata 

especificamente dos Workshops a serem organizados e implementados, no contexto 
do projecto NESET, nos países parceiros.   

As orientações foram preparadas pela SARONIS S.A. que gostaria de agradecer ao 

Professor Joseph Hassid pela sua contribuição e a todos os formadores experientes 

que partilharam ideias resultantes dos seus sucessos, "fracassos" e "lições 

aprendidas" no passado. 

SARONIS S.A. 

Salamina - Grécia 

[1] Neste Guia, "países parceiros" refere-se aos países beneficiários abrangidos pelas 

atividades do projeto NESET, nomeadamente Bulgária, Croácia, Chipre, Grécia, Itália, Portugal 

e Roménia. O projeto envolve também uma organização parceira da Islândia, como um "país 

perito". 

DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

O presente módulo foi preparado exclusivamente para fins de formação. O seu texto não reivindica 

necessariamente originalidade, uma vez que, para além da contribuição dos próprios autores, se baseia também 

em material de várias outras fontes consideradas relevantes, úteis para efeitos de formação e transferíveis. Este 

facto é devidamente reconhecido no texto de diversas formas. No entanto, os autores aceitam a responsabilidade 

por qualquer falha no registo integral de todos esses casos no texto. 
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SECÇÃO 1 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE UM WORKSHOP 

DE SUCESSO * 
1. Observações introdutórias 

Como já indicado, esta 1ª Secção apresenta orientações aos organizadores e 

formadores de todos os Workshops, independentemente dos temas. O facto de os 

Workshops exigirem, quase por definição, o tratamento simultâneo das condições 

técnicas locais, gestão do tempo, material de formação e atributos pessoais e de grupo 
dos participantes, salienta as dificuldades inerentes às tarefas de um formador.   

Receber orientação de formadores experientes, sobre como gerir as várias fases da 

organização e gestão de um Workshop de qualidade, contribuirá certamente para 

mostrar aos formadores menos experientes, como evitar erros cruciais e como 

implementar métodos e técnicas com bons resultados.     

 

2. Planear o Workshop - Orientações Gerais 

 
Qualquer pessoa que já tenha planeado um Workshop dir-vos-á que ‘dá muito 

trabalho"! Implica uma organização adequada, concentração e muita criatividade. 

Como preparar um workshop que será, não só relevante e produtivo, mas também 

inesquecível? 

Algumas pessoas não gostam particularmente de ir a workshops! Feitos de forma 

incorreta, podem ser um enorme desperdício de recursos - por exemplo, de tempo e 

dinheiro. Por outro lado, se forem bem planeados, podem ser incrivelmente valiosos 

para todos os que estão envolvidos. Os workshops são ótimos para o brainstorming, 

aprendizagem interativa, construção de relações e resolução de problemas. É por isso 

que o planeamento antecipado é fundamental!   

 

3. Preparar o Workshop    

Existem certos "passos" que, como a experiência demonstrou, são indispensáveis para 

a organização de um Workshop de sucesso.  Estes constituem, mais ou menos, 

"regras" de aplicação geral, independentemente dos objetivos específicos do 

workshop. Como tal, também se aplicam aos workshops a serem organizados no 

contexto do projeto NESET. 

Siga os seguintes "passos" para garantir que o seu Workshop seja uma experiência 

enriquecedora para todos! 
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3.1 Definir os Objetivos do Workshop 

Cada workshop deve ter um Objetivo! Precisa melhorar os processos de contratação 

da sua empresa? Quer ensinar os gestores a serem bem organizados? Precisa fazer 

um Team Building com uma equipa recém-constituída? 

Sem um objetivo claramente definido, não faz qualquer sentido juntar as pessoas! 

3.2 Selecionar os participantes 

Saber quem vai participar, está diretamente relacionado com o seu objetivo. Por 

exemplo, se o objetivo do seu workshop é desenvolver uma solução detalhada para 

um problema, então provavelmente vai querer 10 ou menos participantes chave. Se 

o seu objetivo estiver centrado na educação, então poderá ficar satisfeito com um 

grupo muito maior, que se pode dividir em grupos mais pequenos para discussão. 

3.3  Escolher o local certo 

Se tiver 10 participantes, então uma sala de tamanho relativamente pequeno será, 

provavelmente, suficiente. Mas se tiver 50 pessoas, poderá ter de encontrar um outro 

lugar adequado a este número. 

Pense na logística e nos detalhes práticos do workshop quando escolher o local. Será 

que todos poderão ver as suas apresentações? Se precisar de uma tecnologia 

específica, como a teleconferência, será que a pode fazer no local? Haverá instalações 

apropriadas para o caso de ter de dividir o grupo? Será que todos poderão chegar 

facilmente ao local? Será necessário arranjar alojamento para as pessoas que vêm de 

fora? E que serviços de alimentação oferece o local (se algum)?  
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3.4 Criar um Cronograma 

Agora que já definiu o seu objetivo principal e quem vai participar, pode começar a 

desenhar um esboço de como irá alcançar o objetivo do workshop. 

 Pontos principais - Crie uma lista dos pontos principais a apresentar e a discutir 

com os participantes no workshop e, depois, divida cada ponto principal em 

detalhes que deseja comunicar ao seu público. 

 Ferramentas de auxílio visual - Liste as ferramentas de auxílio visual, se 

existirem, que utilizará para cada um dos pontos. Se precisar de apoio técnico, 

isso ajudará as pessoas que o prestam a estarem atentos. 

 Debates e atividades - Reserve algum tempo para listar exatamente quais os 

debates e atividades de grupo que irá ter e em que momento do workshop. 

Quanto tempo vai dedicar a cada exercício? Certifique-se de que as suas 

atividades são adequadas à dimensão do grupo e de que o seu local tem os 

recursos necessários (por exemplo, salas mais pequenas) para realizar sessões 

paralelas. 

Lembre-se, quanto mais detalhado for o seu plano, mais garantia terá que o seu 

workshop vai funcionar de acordo com o programado - e que será bem sucedido! 

 

3.5 Desenvolver um Plano de Acompanhamento 

A única maneira de saber se o seu workshop foi ou não um sucesso é ter um plano de 

avaliação eficaz. Crie um questionário para dar a todos os participantes no final do 

evento, e dê-lhes várias oportunidades para partilharem as suas opiniões sobre como 

correu o evento. 

   

É também importante ter um plano para comunicar os resultados alcançados durante 

o workshop. Vai enviar um e-mail a todos com os detalhes? Vai colocá-los na intranet 

ou na página da internet da sua organização? As pessoas precisam de saber que o 

trabalho desenvolvido resultou, efetivamente, numa decisão ou ação, por isso 

mantenha-as informadas sobre o que aconteceu após o fim do workshop. 

  

  



NESET – OFICINAS DE FORMAÇÃO - GUIA DO FORMADOR 

 

 

                                                                                                  ΜΑIO 2020                 

7 

4. Durante o Workshop - Envolva os participantes 

Uma vez terminadas as questões organizacionais do workshop, descubra como trazer 
alguma motivação para o seu evento. Conhece os temas que pretende abordar, mas 
como vai tornar a informação divertida e memorável para a sua equipa? Conseguir o 
envolvimento de todos é a chave para um workshop de sucesso! Se se levantar e falar 
durante três horas, estará apenas a dar uma palestra - e não a fazer um workshop. 
Todos precisam de participar! 
 
A criação de atividades de grupo é diferente para cada workshop. Tenha em mente 

as seguintes dicas: 

 Muitas pessoas ficam nervosas por falar em público, ou num grupo que não 

conhecem. Se planear exercícios em grupo, mantenha o tamanho de cada 
grupo pequeno, para que as pessoas se sintam mais confortáveis a falar e a 

interagir.   
 

 Junte diferentes tipos de pessoas em cada grupo. Por exemplo, se 
representantes de várias organizações participarem no workshop, não coloque 

os elementos de uma organização no mesmo grupo. Ao incentivar as pessoas 
a interagirem com outras, elas podem aprender a ver as coisas de diferentes 

perspetivas. 

 Determine como irá registar as ideias de cada grupo. Os participantes vão lê-
las enquanto as escreve? Ou vão escrever as próprias ideias e depois partilhá-

las consigo? Este é um pequeno, mas importante, detalhe que é 
frequentemente ignorado! 

 

 

 

 Se tiver cinco grupos ou menos, deixe algum tempo para permitir que toda a 

equipa avalie as ideias de cada grupo. Esta é uma ótima maneira de reduzir a 

sua lista de ideias, e deixar que as boas, realmente brilhem. 

 

 Lembre-se: dedique o máximo de tempo possível a criar atividades de grupo 

divertidas e interessantes. Estas irão, provavelmente, ajudar a manter todos  

interessados e participativos. 
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5. Algumas Dicas finais para um Workshop de sucesso 

Aqui estão mais algumas ideias para a realização de um workshop de sucesso: 

 

 Se está a planear a reunião, pode também querer facilitar a mesma. Saiba 

como o fazer eficazmente! 

 Não se esqueça de estabelecer o objetivo da sua reunião ou sessão. Para se 

preparar melhor, procure  material ou informação sobre "Realização de 

Reuniões eficazes".   

 Comece a sessão com alguns "quebra-gelos" para que todos fiquem relaxados 

e confortáveis. 

 Se o objetivo do seu workshop é abordar um tema difícil ou sensível, é 

particularmente importante que o grupo se sinta confortável antes de 

começar. Uma maneira é contar uma história que esteja vagamente 

relacionada com o tópico antes de começar a discutir o tema mais difícil.  

 Por vezes, nem todos têm de permanecer durante toda a duração do 

workshop. Por exemplo, as pessoas mais velhas podem estar demasiado 
ocupadas para assistir a tudo. Identifique as secções a que os seus 

participantes mais ocupados precisam de comparecer e sugira com 
antecedência quando podem sair. Eles vão apreciar a sua consideração! 

 Sempre que possível, evite realizar o seu workshop após o almoço, por 

exemplo entre as 14:00h e as 15:00h. Para muitas pessoas, esta é a hora do dia 

menos produtiva e em que se sentem mais lentas. O seu grupo será 

provavelmente mais enérgico se agendar o evento de manhã ou ao fim da 

tarde. Se tiver de realizar o workshop no início da tarde, certifique-se de que 

tem muito café forte disponível! 

 Se o seu workshop tiver como objetivo final tomar uma decisão sobre algo, 

quanto mais pessoas participarem, menor é a probabilidade de chegar a uma 

decisão. Aqui, tente manter o mínimo número de pessoas presentes (por 

exemplo, disponibilizando minutos após o evento).    
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SECÇÃO 2 - Workshops de Desenvolvimento de Competências 

no âmbito do Projeto NESET 

 
 

6. Resumo das normas básicas do projeto NESET para atividades de 

formação 

 
Nas várias imagens abaixo resumimos as principais decisões da parceria NESET 
relativamente às atividades de formação a serem organizadas e implementadas nos 

países parceiros, no âmbito do projeto. Estas decisões foram concluídas numa reunião 
de parceiros que teve lugar em meados de dezembro de 2019. 

 

 
 

A formação centrar-se-á em quatro categorias de Competências (ou Grupos), 

amplamente definidas, as quais, como os inquéritos realizados  nos países parceiros 

demonstraram, são consideradas muito importantes tanto para os empregadores do 

Setor do Turismo como para as pessoas "sem emprego, educação ou formação - 

NEETs", ou seja, o grupo-alvo do projeto, que gostariam de se envolver, quer como 

empregados, quer como trabalhadores por conta própria, e seguir uma carreira neste 

setor.   

 
Outras decisões tomadas, são também mostradas abaixo. Em particular: 

 Para cada categoria de competências, os parceiros irão preparar material de 

formação para quatro tipos específicos de competências (Módulos de 

Formação). A estrutura e o conteúdo dos Módulos seguirão um formato, mais 

ou menos, padrão. 
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 Sessenta pessoas vão frequentar a formação, em cada país parceiro. Vão 

frequentar primeiro uma formação presencial, com a duração total de 24h, 

sobre "Competências Sociais e de Comunicação", um conjunto de 

competências transversais de relevância para todas as profissões. 

Posteriormente, em grupos de 20 pessoas, vão escolher continuar a sua 

formação, por mais 24 horas, numa das outras três categorias de competências  

(ou seja, Competências de Empregabilidade, Competências de 

Empreendedorismo e Validação de Competências, que cada participante irá 

selecionar). A formação, para estas três categorias de aptidões, decorrerá em 

sessões paralelas.   

 A duração da formação para cada Módulo será de 6h e, consequentemente, 

cada formando será sujeito a um total de 48h de formação. O número total 

de horas de formação presencial, que será ministrada em cada um dos 7 

países parceiros, é de 96h. Este número pode, evidentemente, ser mais 

elevado, no caso dos grupos de participantes serem divididos em mais 

subgrupos. 

 A Formação presencial será combinada e complementada através da 

Plataforma de eLearning do projeto NESET, na qual todo o material de 

formação (e outros recursos de formação) será carregado e à qual todos os 

formandos (ou outras pessoas envolvidas ou simplesmente interessadas) 

terão acesso. 
 

 

 

Quanto à "organização" das sessões de formação (Workshops) propriamente dita, a 

única Decisão específica alcançada na Reunião dos Parceiros em dezembro de 2019, 
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acima mencionada, foi que a Formação será oferecida em sessões de Dia Inteiro ou 

de Meio Dia, dependendo das circunstâncias e da disponibilidade de instalações em 

cada país parceiro. Outros detalhes organizacionais ficaram ainda por determinar, 

para mais tarde, quando a preparação do material de formação e outras componentes  

do projeto atingissem um estado mais avançado.   

A Secção B, do presente documento de Orientações para os Formadores, tem este 

propósito!    
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7. Condições para o ínicio dos workshops - I: Geral  

Para que o Workshop comece "com o pé direito", é necessário satisfazer uma série de 

condições.  Estas condições estão relacionadas com todos os fatores que asseguram 

que o "início" não será prejudicado pela má preparação do local, pela falta de 

informação dos participantes no workshop sobre o cronograma das sessões, pela falta 

de material de formação que o instrutor deveria apresentar e discutir com os 

participantes. Muitas coisas podem correr mal no início! A experiência sugere que a 

capacidade de resposta, a criatividade e iniciativa do formador são fatores cruciais que 

podem fazer a diferença no caso de algo inesperado acontecer! No entanto, a 

experiência também sugere que será melhor para os organizadores do workshop que 

os formadores sejam envolvidos desde o início, a fim de garantir que as "condições de 

arranque" sejam consideradas criteriosamente.    

Tendo por base os Workshops do projeto NESET, essas condições estão listadas na 

tabela seguinte. Referem-se a atividades e/ou situações que devem preceder o início 

do workshop. Além disso, os organizadores devem permanecer atentos e certificar-se 

de que estas mesmas condições são mantidas durante toda a duração do workshop. 

O formador do workshop deve trabalhar em conjunto com o(s) respetivo(s) 

organizador(es) e certificar-se de que todas estas condições foram cumpridas e de que 

lhe foram fornecidos todos os materiais ou recursos de formação necessários. 
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8. Condições para o início dos workshops - II: Estrutura das sessões de 

formação 

É de especial importância assegurar que a forma como as sessões de formação são 

estruturadas seja compatível, não só com a duração e com o conteúdo necessário para 

o workshop, mas também com as características dos participantes, especialmente 

com a sua disponibilidade, a sua capacidade de se manterem concentrados e de 

contribuírem de forma ativa para o desenvolvimento de debates, quer com o 

formador e/ou quer com outros participantes do workshop. Os parâmetros que 

devem ser considerados são os seguintes: 

 Para cada uma das quatro categorias de competências (ou seja, 

Competências Sociais e de Comunicação, Competências de Empregabilidade, 

Competências Empreendedoras e, finalmente, Padrões e Ferramentas de 

Validação), existem quatro tipos específicos de competências selecionadas 

que os Workshops devem abordar. 

Condições de iniciação dos Workshops NESET 

1. Campanha de sensibilização - Chegar ao grupo-alvo e partes 

interessadas 

2. Atividades de divulgação e impressão de material (na língua 

nacional) 

3. Localização do Workshop, Espaço disponível, outros equipamentos / 

meios 

 4.  Estrutura do Workshop - Programa & horários 

5. Seleção dos participantes & CVs dos selecionados 

6. Seleção dos Formadores e CVs dos selecionados 

7. Instruções para os Formadores e Guia para os Formadores 

selecionados 

8. Módulos de Formação e PPTs de apoio (Inglês) 

9. Módulos de formação e PPTs de apoio (língua nacional) 

10. Compêndio de Casos de Estudo (inglês e língua nacional) 
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11. Plataforma de apoio eLearning (versão em língua nacional) 

12. Formação dos formadores na utilização da Plataforma 

13. Instruções para a Gestão do Workshop & Formulários  

 Na sessão de formação de cada categoria de competências, os participantes 

do workshop devem também ser informados, de forma mais geral, sobre 

todos os tipos de competências da mesma categoria, e não, necessariamente, 

apenas as competências selecionadas. 

 A sessão de formação para cada um dos 16 Módulos (ou seja, 4x4=16 no total) 

está prevista para 6 horas, incluindo as apresentações dos formadores, 

debates, atividades de grupo, apresentação e discussão de casos de estudo 

relevantes, utilização de material multimédia, avaliações diagnóstica e pós 

formação pelos participantes, etc.). Isto implica que, para cada categoria de 

Competências, a formação terá uma duração de 24 horas. 

Com estes parâmetros em mente, pode haver uma série de cenários alternativos na 

organização dos Workshops. Por exemplo: 

1. Três dias de 8 horas cada. 

2. Quatro dias de 6 horas cada. 

3. Seis meios-dias de 4 horas cada. 

Dependendo das circunstâncias de cada país parceiro, qualquer um destes cenários 

pode ser escolhido e implementado. 

Na tabela seguinte, pode ver-se o 2º cenário, para uma análise mais detalhada. Este, 

juntamente com os outros dois, pode ser considerado para a candidatura individual 

em países parceiros. 

Como mostra a tabela abaixo, o Workshop começa com uma sessão introdutória de 

2h, durante a qual o conteúdo mais importante se refere à apresentação dos 

Objetivos de Aprendizagem e da Avaliação Diagnóstica pelos participantes e do seu 

nível de conhecimentos sobre os vários assuntos que o Workshop vai abranger.   

Depois disto, o Workshop continua com as apresentações e reflexões sobre os quatro 

Módulos, sobre os tipos específicos de competências selecionadas a partir da 

Categoria de Competências mais ampla. Durante este período, o formador poderá 

utilizar todo o material de formação à sua disposição, desde que se tenha preparado 

bem para tal e se assegure de que qualquer equipamento ou instalação necessária 

estará, também, disponível. Por exemplo, pode ter decidido mostrar um vídeo 

relevante e discutir, com os participantes do workshop, o seu conteúdo. O vídeo pode 
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estar disponível apenas em inglês e deve ser descarregado a partir da Internet. Neste 

caso, o formador deve, obviamente: (a) ver o vídeo com antecedência, (b) certificar-

se de que poderá ajudar os participantes a compreendê-lo; (c) certificar-se, também, 

de que estará disponível uma ligação à Internet ou preparar alguma outra solução 

técnica.  Além disso, uma vez que se espera que os participantes do workshop 

combinem formação presencial com eLearning, através da Plataforma personalizada 

que o projeto oferece, espera-se que os formadores forneçam informações sobre 

como isso pode ser feito. Isto exigirá que o próprio formador se tenha preparado 

adequadamente para tal tarefa. 

No que diz respeito ao programa, uma versão do cenário é que os 4 dias necessários, 

em vez de serem 4 dias consecutivos na mesma semana (por exemplo, de segunda a 

quinta-feira ou de terça-feira a sexta-feira), podem consistir em dois dias na mesma 

semana (por exemplo, sexta-feira e sábado), sendo continuados com os outros dois 

dias após duas semanas. As vantagens desta versão são as seguintes: (a) pode facilitar 

a presença dos participantes e o envolvimento dos formadores, (b) os "dias de semana 

livres" podem ser utilizados para a auto-preparação dos participantes através da 

Plataforma de eLearning e (c) em cada sessão, o Grupo terá a oportunidade de 

identificar questões que precisam de ser esclarecidas. Por outro lado, a maior 

desvantagem é que a concentração e o empenho dos participantes podem ser um 

pouco menores.   

Assumindo que esta versão seja adotada num dos países parceiros, a conclusão do 

Workshop, para qualquer Categoria de Competências específicas, exigirá 3 semanas 

(com sessões na 1ª e na 3ª semana). 

Adotando o mesmo pressuposto para todo o Plano de Formação, com uma Categoria 

de Competências (Competências Sociais e de Comunicação) a exigir 3 semanas, por 

si só, e a realização de sessões de formação para as outras 3 Categorias de 

Competências a decorrer simultaneamente durante mais 3 semanas, a conclusão do 

Plano exigirá 6-7 semanas (ou 1,5 - 2 meses). Se a versão "uma semana livre" não 

for adotada e as sessões forem implementadas em dias consecutivos durante a 

mesma semana, o Plano poderá ser concluído em 2 - 3 semanas. Dependendo das 

circunstâncias locais, as vantagens e desvantagens precisam de ser consideradas. 
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NESET 4 DIAS/24 HORAS DE WORKSHOPS DE FORMAÇÃO  

ESTRUTURA E CONTEÚDOS PROPOSTOS 

h 1º Dia 2º Dia 3º Dia 4º Dia 

1ª *Apresentações - 
Quebra-gelos 

*Apresentação 
do Programa & 

Calendário de 4 
dias 
*Objetivos de 
aprendizagem 
*Avaliação 
Diagnóstica 

 
 

 

 (Apresentação e 
Debate) 

 
 

 

 (Apresentação e 
Debate) 

 
 

 

 
 

Atividades de 
Grupo 

 

 
 

 
 

2ª 

Intervalo 
3ª  

 
 
 

 (Apresentação e 
Debate) 

Intervalo Intervalo Intervalo 

 
4ª 

 

 

 (Apresentação e 
Debate) 

 

 
 (Apresentação e 

Debate) 

* Sumário 
* Discussões 
finais 
* Avaliação Pós-
Formação 
*Avaliação dos 

Conteúdos e 
elementos da 

Formação 

 
 

5ª 
 

 
 

6ª 
 

  

9.  Condições para o início dos Workshops - III: Formandos 

Como já indicado, os parceiros do projeto precisam de chegar a pessoas 

desempregadas e recrutar, em cada país, 60 pessoas cujas características sejam 

compatíveis com as do grupo alvo e, para além disso, manifestem interesse em 

participar no projeto. Para tal, os parceiros precisam de organizar algum tipo de 

"campanha de sensibilização", divulgar, por todos os meios disponíveis, informações  

sobre o projeto e os benefícios esperados para aqueles que decidirem participar. 

Explicarão também, aos que manifestarem interesse em participar, as suas obrigações 

e os ganhos específicos a obter, ou seja, formação, serviços de mentoria e consultoria, 
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oportunidades para acompanhar profissionais, observando as suas práticas diárias e 

mobilidades transnacionais, entre outros. 

Uma vez decidido o local, o horário do Workshop e as outras condições técnicas de 

arranque, o papel do Formador começa! 

 

Dado que a dimensão do grupo solicitada, para a dinamização do workshop, da forma 

mais eficaz e eficiente possível, seja de aproximadamente 20 pessoas, com idade, 

antecedentes escolares e tipo de experiência de trabalho (se algum) diferentes, seria 

aconselhável que o formador estudasse os currículos destas pessoas e tivesse alguma 

ideia de qual a melhor forma de "quebrar o gelo" quando se encontrarem pela 

primeira vez e como diferenciar a sua abordagem na formação (i.e, que exemplos e 

estudos de casos a utilizar, que tipo de atividades de grupo se podem melhor propor, 

etc.). Isto irá contribuir muito para assegurar um ambiente em que a cooperação entre 
os participantes e formador seja produtiva e mutuamente agradável.   

 

10.  Condições para o início dos workshops - IV: Materiais de formação 

Entre as condições mais importantes, para a iniciação do Workshop, estão as de o 

Formador conseguir preparar e estudar atempada e cuidadosamente os materiais de 

formação. Isto permitir-lhe-á planear adequadamente as suas apresentações, 

organizar debates durante as sessões do workshop, decidir que material multimédia 

utilizar e, se necessário, procurar e encontrar material suplementar, específico do 

país, que considere útil para o grupo e país específico. Para o material disponível 

apenas em inglês, o formador deve visualizá-lo previamente e estar preparado para 

ajudar os membros do grupo a compreendê-lo. Espera-se que tais casos não sejam 
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numerosos, uma vez que um dos critérios de seleção dos participantes no workshop 
é o conhecimento adequado do inglês.   

Idealmente, depois de obter o material de formação, o formador deve arranjar tempo 

para o planeamento cuidadoso das suas atividades e para treinar a sua apresentação!   

A lista de materiais de formação que o formador terá à sua disposição é apresentada 
na secção 8 acima (itens 8-10).   

  

11. Condições para o início dos workshops - V: Atividades de Grupo 

Em cada Módulo de Formação, está incluído uma série de "Atividades de Grupo" que 

podem eventualmente ter lugar como parte do processo de formação. Dado o tempo 

permitido para cada Módulo (5-6 horas em média) e as características específicas do 

local onde se realiza o Workshop, o formador decidirá quais as atividades a propor 

(máximo 3). Sugere-se que deve ser dada prioridade a atividades não demasiado 

complexas e a atividades que não exijam equipamento ou materiais adicionais. A 

flexibilidade do formador permite mesmo substituir as atividades propostas por 

outras, tais como Discussões de Grupo sobre questões específicas em que todos os 

participantes serão chamados a contribuir com as suas opiniões (oralmente ou por 

escrito). As opiniões expressas podem, posteriormente, conduzir a outros debates.   
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12. Condições para o início dos Workshops - VI: Plataforma de e-Apoio & e-

Learning 

Esta Plataforma personalizada constitui um dos elementos inovadores do projeto 

NESET e todas as atividades do projeto vão, de uma forma ou de outra, utilizá-la e 
explorar as suas funcionalidades. 

 

A Proposta do projeto NESET descreve os objetivos da Plataforma e as suas funções, 

da seguinte forma: 

“A PLATAFORMA e-SUPPORT, que visa capacitar os jovens para a integração sustentável no 

mercado de trabalho (MT) no turismo, terá os seguintes elementos chave inovadores: 

A) UM RECURSO EDUCATIVO ABERTO (REA) para apresentar o projeto-piloto, as ferramentas 

inovadoras de formação NESET e uma descrição, passo a passo, da realização de workshops 

de formação para jovens, estruturados em categorias de módulos. O REA acolherá as 

ferramentas de formação aprovadas pela parceria NESET, incluindo o guia metodológico dos 

formadores, para facilitar várias formas de aprendizagem, incluindo sessões de formação 

presencial, à distância e auto- aprendizagem. 

B) O inovador 'PORTAL DE EMPREGO E DE MOBILIDADE PROFISSIONAL' para jovens – que será 

utilizado para melhorar as perspetivas de emprego dos NEET ao longo do apoio à 

empregabilidade. O portal vai conter uma base de dados transnacional de empregadores e de 

intermediários no mercado de trabalho da indústria do turismo e apoiará, assim, a mobilidade 

profissional dos jovens no turismo através e dentro dos países beneficiários do Projeto NESET. 

C) O inovador " AMBIENTE DE SIMULAÇÃO PARA APOIO ÀS START-UPS " para jovens - será 

utilizado para melhorar as perspetivas de emprego dos NEET ao longo do apoio ao 

empreendedorismo. A ferramenta permitirá aos jovens, candidatos a empresários, testar 

diferentes cenários hipotéticos de Start-up e decidir qual o mais promissor entre eles, com base 

em indicadores de viabilidade financeira calculados automaticamente, tais como VAL, TIR, etc. 

D) Uma REDE TRANSNACIONAL PARA FORMADORES DE JOVENS / PRESTADORES DE APOIO A 

JOVENS na indústria do turismo será elaborada como uma ferramenta simples e de fácil 
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utilização para a capacitação dos jovens. Será um dos recursos inovadores da parceria NESET 

para intercâmbio e colaboração transnacional (através de fóruns, repositórios de recursos, 

etc.) entre formadores/prestadores de apoio a jovens sobre os materiais, métodos e 

ferramentas de formação, bem como sobre a experiência de formação e planeamento, 

organização e realização de workshops de formação para jovens, destinados a apoiar a sua 

empregabilidade e, ainda, oportunidades de empreendedorismo na indústria do turismo". 

 
 

O aspeto relevante da Plataforma para os Workshops de formação e as atividades de 

formação, do projeto em geral, está indicado no texto acima e os formadores serão chamados 

para ajudar os participantes nos Workshops a ter acesso à mesma, seguindo as instruções 

fornecidas pelo parceiro responsável do projeto NESET. Familiarizar-se com os aspetos 

técnicos do funcionamento da Plataforma está entre as condições de i niciação do Workshop 

acima descritas! 
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NOTAS 

* A secção 1 contém material adaptado de: 

https://www.mindtools.com/pages/article/PlanningAWorkshop.htm 

https://www.mindtools.com/pages/article/PresentationNerves.htm 
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Juntos a trabalhar para uma Europa  verde, competitiva e inclusiva 

 
 

 

O projeto NESET beneficia de uma subvenção de 1 124 551 euros proveniente da Islândia, Liechtenstein e 

Noruega através do EEE e de Fundos da Noruega. O objetivo do projeto é apoiar, numa base transnacional 

em larga escala, a sustentabilidade da integração dos jovens NEET na indústria do turismo, criando 

condições para o seu emprego e espírito empreendedor nas diversas formas de turismo.  

2
2 

 
 

N - E - S - E - T  

NEETS’ EMPOWERMENT FOR SUSTAINABLE 

EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR 

PROJECT REF. NO. 2017-1-285 

ANEXO 1 

WORKSHOP DE FORMAÇÃO 

em…………………… em turimo[nome do grupo de módulos], modulo № 

…, …………… [nome do módulo], 

entregue no âmbito do Projeto NEET's Empowerment for Sustainable 

Employment in the Tourism Sector/NESET/ 

 

PROGRAMA 

……………… – ……………… [DATAS DE - ATÉ] 

…………………………. [LOCAL], …………………………. [LUGAR 

 

…:… – …:… Registo dos participantes na formação 

…:… – …:… 
…………….…………….…………….……………. [tópico] 

………………………….…………….…………….. [formador 

…:… – …:… 
…………….…………….…………….……………. [tópico] 

………………………….…………….…………….. [formador 

…:… – …:… 
…………….…………….…………….……………. [tópico] 

………………………….…………….…………….. [formador 

…:… – …:… Coffee break / Pausa 

…:… – …:… 
…………….…………….…………….……………. [tópico] 

………………………….…………….…………….. [formador 

…:… – …:… 
…………….…………….…………….……………. [tópico] 

………………………….…………….…………….. [formador] 
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…:… – …:… 
…………….…………….…………….……………. [tópico] 

………………………….…………….…………….. [formador] 

…:… – …:… Fim do workshop 
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ANEXO 2 

WORKSHOP DE FORMAÇÃO 

em…………………… em turimo[nome do grupo de módulos], modulo № …, …………… [nome do módulo], 

entregue no âmbito do Projeto NEET's Empowerment for Sustainable Employment in the Tourism Sector/NESET/ 

LISTA DE PRESENÇAS 
……………… – ……………… [DATAS DE - ATÉ] 

…………………………. [LOCAL], …………………………. [LUGAR] 
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№ Nome e Apelido E-mail 
Assinatura 

………… [DATA] ………… [DATA] ………… [DATA] ………… [DATA] 
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№ Nome e Apelido E-mail 
Assinatura 

………… [DATA] ………… [DATA] ………… [DATA] ………… [DATA] 
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№ Nome e Apelido E-mail 
Assinatura 

………… [DATA] ………… [DATA] ………… [DATA] ………… [DATA] 
1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       
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№ Nome e Apelido E-mail 
Assinatura 

………… [DATA] ………… [DATA] ………… [DATA] ………… [DATA] 
21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       
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№ Nome e Apelido E-mail 
Assinatura 

………… [DATA] ………… [DATA] ………… [DATA] ………… [DATA] 
41.       

42.       

 


