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PREFÁCIO 

NESET – Capacitação dos Jovens NEET para o Emprego Sustentável no Sector do Turismo, é um 

projeto de 3 anos, financiado pelo Fundo de Subvenções do EEE e da Noruega para o Emprego 

dos Jovens, que visa apoiar, numa base transnacional em larga escala, a sustentabilidade da 

integração dos jovens no mercado de trabalho no sector do turismo nos países beneficiários do 

Projeto referidos abaixo1, através da criação de condições para o emprego e o empreendedorismo 

nas várias formas de turismo, incluindo o turismo alternativo.  

A fase inicial da implementação do projeto NESET consiste na realização de uma investigação 

aprofundada das oportunidades e desafios existentes em matéria de emprego e inclusão social, 

enfrentados pelos jovens na perspetiva da indústria do turismo. Esta investigação, juntamente 

com os inquéritos de análise do défice de competências, a implementar como próximo passo no 

âmbito da Tarefa 3 "Análise do défice de competências", servirá tem como objetivo de preencher 

uma lacuna no mapeamento sistemático das necessidades de formação relacionadas com o 

turismo dos jovens dos países beneficiários. 

O presente Relatório de Síntese apresenta uma visão global dos desafios públicos, associados à 

escassez de aptidões e competências, enfrentados pelos jovens do sector do turismo nos Países 

Beneficiários do Projeto NESET e sublinha a necessidade de um apoio orientado para a 

capacitação dos jovens e para a integração social no turismo. Além disso, o relatório recolhe 

indicadores de resultados específicos (tal como definidos na proposta do projeto) a nível 

transnacional, servindo para reafirmar os objetivos do Projeto NESET e, subsequentemente, fazer 

avaliações credíveis sobre os progressos do mesmo e respetivos resultados. 

O Relatório Síntese segue a estrutura genérica, proposta pelo Líder da Tarefa nº 3 - Tora Consult 

(Parceiro Nº.9), a fim de permitir a comparação da informação e dos resultados comunicados nos 

países parceiros da parceria NESET, e inclui os capítulos seguintes: 

                                                           
1 Os países beneficiários, abrangidos pelas atividades do projeto NESET, incluem a Bulgária, a Croácia, Chipre, a 
Grécia, a Itália, Portugal e a Roménia, ao passo que a Islândia está envolvida na execução do projeto enquanto 
país especializado. 
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 Capítulo 1: A falta de competências, enfrentada pelos jovens do sector do turismo nos 

Países Beneficiários do Projeto NESET - desafios e perspetivas; 

 Capítulo 2: Apoio existente à integração dos jovens na indústria do turismo nos países 

beneficiários da parceria NESET. 

A equipa da Tora Consult gostaria de agradecer a colaboração de todos os Parceiros Beneficiários 

deste projeto pela sua contribuição neste relatório. 

 

Tora Consult Ltd. 

Novembro 2019  
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Sumário Executivo 

RESUMO 
Os jovens constituem o grupo mais dinâmico e que melhor é capaz de enfrentar os desafios 

em termos de competências, criatividade e inovação pelo que um melhor aproveitamento 

destas qualidades pode ajudar a economia europeia a crescer e a tornar-se mais competitiva. 

No entanto, a taxa de desemprego dos jovens aumentou de forma continua durante o período 

2008-2013, o que se tornou uma grande preocupação para a UE; depois deste período, 

seguiram-se vários anos de descida constante das taxas de desemprego dos jovens. Quando 

se analisa a situação dos jovens no mercado de trabalho e da sua transição do sistema de 

educação para o mercado de trabalho, identificamos quatro grandes categorias:  

a) exclusivamente na educação;  

b) a trabalhar e a estudar;  

c) exclusivamente a trabalhar; e  

d) nem a trabalhar nem a estudar ou em formação (NEET). 

Entre os países beneficiários do Projeto NESET, a percentagem de NEETs, em 2018, na faixa 

etária 25-29, era mais elevada em Itália e na Grécia, com valores de 30,9% e 29,5%, 

respetivamente. No mesmo ano, a Bulgária, a Croácia e a Roménia tinham também quotas 

relativamente elevadas de NEET´s para a faixa etária 25-29 anos, de aproximadamente um 

quinto da totalidade dos jovens neste grupo etário. E enquanto o Chipre permaneceu com 

uma percentagem de NEET´s igual à média da UE-28, Portugal foi o único país beneficiário do 

projeto NESET com uma percentagem de NEETs (12,1%) para a faixa etária 25-29 anos inferior 

ao valor médio da União Europeia. 

No que diz respeito ao desenvolvimento do mercado de trabalho da indústria do turismo e à 

situação dos jovens nele existentes, podem observar-se tendências muito semelhantes nos 

países parceiros do projeto NESET, nomeadamente escassez de mão-de-obra, deficiências ao 

nível de competências e a falta de vontade dos jovens em prosseguirem uma carreira no 

turismo, devido ao carácter sazonal do emprego neste sector. Os países do projeto NESET 

enfrentam, uma procura crescente de profissionais de turismo, em áreas como, empregados 
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de mesa, de balcão, cozinheiros, empregadas de hotelaria e empregados de bar devido, a 

investimentos na indústria do turismo e ao papel de liderança do turismo nas economias 

nacionais. 

Entre os desafios, nos países beneficiários do projeto NESET, associados à vulnerabilidade dos 

jovens na indústria do turismo, estes estão associados à baixa remuneração no sector, a 

elevada taxa de rotação, as limitadas oportunidades de carreira, a prevalência de contratos 

sazonais a prazo/tempo parcial e, em alguns casos, o emprego não declarado no sector, etc. 

Outros fatores a este respeito incluem a falta de habilitações, qualificação e competências 

adequadas (por exemplo, em TIC, competências linguísticas e de comunicação), ausência de 

experiência profissional relevante ou qualquer experiência profissional, investimentos 

insuficientes por parte das empresas na formação do seu pessoal e interesse limitado dos 

jovens pelo ensino e formação profissionais relevantes. 

Nos países beneficiários do projeto NESET, existem várias medidas de apoio para fazer face à 

situação de desvantagem dos jovens no sector do turismo. Assim, as questões relacionadas 

com a integração dos jovens no mercado de trabalho do turismo são abordadas parcialmente, 

nas respetivas estratégias nacionais para o desenvolvimento do sector do turismo. Embora 

não se limite ao turismo, a Garantia Europeia da Juventude 2014-2020 é outro instrumento, 

que aborda a integração dos jovens no mercado de trabalho nos países beneficiários do 

NESET. As iniciativas nos domínios da orientação profissional e da colocação profissional, do 

ensino e formação profissionais, dos cursos de aprendizagem, das iniciativas de aprendizagem 

ao longo da vida, da aplicação de políticas ativas do mercado de trabalho, da adequação de 

competências, da certificação de competências, da oferta de oportunidades de financiamento 

de subvenções, do incentivo ao empreendedorismo e à inovação no turismo e da elaboração 

de estatísticas fiáveis sobre os NEET´s contam-se, também, entre as medidas aplicadas nos 

diferentes países neste domínio. 

Finalmente, no relatório, são apresentados os valores dos indicadores de resultados de base 

a nível transnacional, servindo para reafirmar as metas do projeto NESET e, 

subsequentemente, fazer avaliações credíveis sobre os progressos do projeto e respetivos 

resultados. Os valores de base dos indicadores de resultados estão calculados com base na 

informação encontrada nos Relatórios Nacionais sobre os Jovens na Indústria do Turismo - 
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Situação e Desafios, fornecidos pelos respetivos Parceiros do Projeto NESET. Foram feitas 

algumas adaptações com base nos dados disponíveis nas bases de dados estatísticas oficiais 

(por exemplo, Eurostat), de modo a que os números fornecidos fossem coerentes em termos 

da metodologia utilizada, com o propósito de os uniformizar em todos os países beneficiários. 

Quanto ao nível dos valores de base dos indicadores de resultados, tal como apresentados na 

secção final do relatório, pode inferir-se que, se forem cumpridos, os objetivos estabelecidos 

pelo projeto NESET têm potencial para contribuir seriamente para a melhoria da situação dos 

jovens no mercado de trabalho (incluindo o da indústria do turismo) nos países beneficiários 

do projeto.  
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INTRODUÇÃO 
O turismo é considerado um sector estratégico de oportunidades de acesso ao emprego, para 

os grupos desfavorecidos, incluindo os jovens, uma vez que proporciona um grande leque de 

opções. Simultaneamente, os jovens tendem a estar sobre representados no sector do 

turismo em todos os países beneficiários do projeto NESET, o que, juntamente com o carácter 

sazonal do turismo de massas, os coloca numa posição desfavorável, no que diz respeito aos 

seus esforços em prol do emprego sustentável e da integração social. 

Neste contexto, o presente Relatório Síntese fornece uma visão global da situação e dos 

desafios enfrentados pelos jovens do sector do turismo nos países abrangidos na análise, 

nomeadamente: Bulgária, Croácia, Chipre, Grécia, Itália, Portugal e Roménia, associados aos 

desfasamentos de competências existentes e à escassez de mão-de-obra. O relatório sublinha, 

ainda, a necessidade de um apoio específico à capacitação dos jovens e à integração social no 

turismo e recolhe os valores específicos dos indicadores de resultados de base a nível 

transnacional. Para a elaboração do relatório foram utilizados vários recursos de informação 

nacionais e internacionais, tais como, documentos e planos estratégicos para a sua aplicação, 

análises do mercado de trabalho e do sector do turismo, informação estatística, etc. A 

estrutura do relatório inclui dois capítulos, que abordam, respetivamente, a escassez de 

competências dos jovens do sector do turismo nos países beneficiários do projeto NESET e o 

apoio existente à integração dos jovens no sector do turismo. 
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1. A ESCASSEZ DE COMPETÊNCIAS, ENFRENTADA PELOS JOVENS DO 

SECTOR DO TURISMO NOS PAÍSES BENEFICIÁRIOS DO NESET  
 

Principais conclusões do Capítulo 1: 

 Os jovens representam uma importante fonte de competências, criatividade e 

dinamismo e um melhor aproveitamento destas qualidades pode ajudar a economia 

europeia a crescer e a tornar-se mais competitiva. No entanto, a taxa de 

desemprego dos jovens aumentou de forma continua, durante o período 2008-

2013, o que a transformou numa grande preocupação para a UE; seguiram-se vários 

anos consecutivos de descida continua das taxas de desemprego dos jovens. 

 Tendo em conta quer a situação do emprego como a da educação (formal e não 

formal), os jovens podem ser divididos em quatro grandes categorias: a) 

exclusivamente na educação; b) a estudar ou a trabalhar; c) exclusivamente a 

trabalhar; e d) nem a trabalhar nem a estudar ou em formação. 

 Entre os países beneficiários do projeto NESET, a percentagem de NEET´s na faixa 

etária 25-29 em 2018 era a mais elevada em Itália e na Grécia, com valores de 30,9% 

e 29,5%, respetivamente. No mesmo ano, a Bulgária, a Croácia e a Roménia tinham 

também quotas relativamente elevadas de NEETs para a faixa etária 25-29 anos de 

aproximadamente um quinto desta subpopulação, neste grupo etário. E enquanto 

o Chipre teve uma percentagem de NEETs igual à média da UE-28, Portugal foi o 

único país beneficiário da NESET com uma percentagem de NEETs (12,1%) para a 

faixa etária 25-29 anos inferior ao valor médio da União Europeia. 

 A organização dos sistemas educativos nos diferentes países beneficiários do 

projeto NESET pode explicar, até certo ponto, as diferenças observadas na análise 

da transição da educação para o mercado de trabalho, enquanto algumas dessas 

diferenças podem estar ligadas à duração média dos cursos. 

 No que diz respeito ao desenvolvimento do mercado de trabalho da indústria do 

turismo e à situação dos jovens neste sector, podem observar-se tendências 

semelhantes nos países beneficiários do projeto NESET, tais como a escassez de 

mão-de-obra e as deficiências de competências, a relutância dos jovens em 
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prosseguir uma carreira no turismo devido ao carácter sazonal do emprego no 

sector. 

 Os países beneficiários do projeto NESET enfrentam geralmente uma procura 

crescente de certas profissões no sector do turismo, em muitos casos as chamadas 

"básicas" (ou seja, empregados de mesa, de balcão, cozinheiros, empregadas de 

hotelaria e empregados de bar) devido, entre outros fatores, a investimentos na 

indústria do turismo e ao papel de liderança do turismo nas economias nacionais. 

 Podem ser identificados vários desafios nos países beneficiários do projeto NESET, 

associados à vulnerabilidade dos jovens na indústria do turismo, tais como a baixa 

remuneração no sector, a elevada taxa de rotação, as limitadas oportunidades de 

carreira, a prevalência de contratos sazonais a prazo/tempo parcial e, em alguns 

casos, o emprego não declarado no sector, etc. 

 Outros fatores a este respeito incluem a falta de habilitações, de qualificações e 

competências adequadas (por exemplo, em TIC, em competências linguísticas e de 

comunicação), ausência de experiência profissional relevante ou qualquer 

experiência profissional, investimentos insuficientes por parte das empresas na 

formação do seu pessoal, interesse limitado dos jovens pelo ensino e formação 

profissional relevantes, etc. 

 

1.1. Os jovens no mercado de trabalho - tendências gerais e especificidades da indústria 

do turismo 
Os jovens representam uma importante fonte de competências, criatividade e dinamismo e 

um melhor aproveitamento destas qualidades, pode ajudar a economia europeia a crescer e 

a tornar-se mais competitiva. Contudo, a taxa de desemprego dos jovens aumentou de forma 

constante durante o período 2008-2013, o que a transformou numa das principais 

preocupações da UE; seguiram-se vários anos consecutivos de descida constante das taxas de 

desemprego dos jovens. 

Tendo em conta tanto as situações de emprego como de educação (formal e não formal), os 

jovens podem ser divididos em quatro grandes categorias: 

 exclusivamente a estudar; 

 a estudar e a trabalhar; 
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 apenas a trabalhar; e 

 nem a trabalhar nem a estudar ou em formação. 

A figura 1 infra mostra que estes padrões de educação e de emprego diferem 

consideravelmente na UE-28, em função da idade dos jovens. Em 2018, mais de três quartos 

(77,5%) dos jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos permaneceram 

exclusivamente no sistema educativo, enquanto 12,2% combinaram a sua educação com um 

emprego. As percentagens de jovens com idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos 

eram, em grande medida, semelhantes, ou seja, exclusivamente a trabalhar (31,7%) ou 

exclusivamente a estudar (34,8%), enquanto quase um quinto (18,5%) desta subpopulação 

combinava os estudos com o trabalho e uma percentagem ligeiramente inferior (14,9%) não 

estava nem a trabalhar nem a estudar ou em formação (NEET). Quando os jovens atingiam os 

25-29 anos, era muito mais comum verificar-se que tinham concluído os seus estudos e 

entrado para o mercado de trabalho: em 2018, a maioria (60,6%) desta subpopulação estava 

exclusivamente empregada. No entanto, cerca de um sexto (17,1%) dos jovens entre os 25-29 

anos eram NEET, enquanto 14,2% deste grupo etário combinava a educação com 

oportunidades de emprego e 7,9% permanecia exclusivamente dentro do sistema educativo. 

 

Figura 1. Jovens, por nível de educação e situação de emprego, UE-28, 2018 (em percentagem %) 

Fonte: Eurostat 
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Se olharmos mais de perto para o grupo etário 25-29 nos países beneficiários do projeto 

NESET, podemos ver um quadro muito mais diversificado em comparação com a situação na 

UE-28 como um todo (Figura 2). Enquanto para este grupo etário, a parte predominante da 

subpopulação estava ainda exclusivamente a trabalhar (variando entre 47,6% em Itália e 

73,9% na Roménia em 2018), a percentagem dos que combinaram emprego e estudos era 

bastante baixa em geral (entre 1,5% e 12,5%). Por outro lado, os países com as percentagens 

mais elevadas de jovens com idades compreendidas entre os 25 e os 29 anos que, em 2018, 

frequentavam exclusivamente o ensino eram a Itália (14,6%) e a Grécia (11,1%), sendo a 

percentagem mais baixa na Roménia (3,2%). No que diz respeito aos NEET, a sua percentagem 

era a mais elevada em Itália e na Grécia, com valores de 30,9% e 29,5%, respetivamente. Em 

2018, a Bulgária, a Croácia e a Roménia tinham também quotas relativamente elevadas de 

NEET para a faixa etária 25-29 anos, de aproximadamente um quinto da subpopulação neste 

grupo etário. E enquanto o Chipre tinha uma percentagem de NEETs igual à média da UE-28, 

Portugal foi o único país beneficiário do NESET com uma percentagem de NEET (12,1%) 

inferior ao valor médio para a União Europeia. 

Figura 2. Jovens de 25-29 anos por nível de educação e estatuto profissional, países beneficiários do projeto NESET, 2018 

(percentagem em %)

 

Fonte: Eurostat 
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A organização dos sistemas educativos nos diferentes países beneficiários do projeto NESET 

pode explicar, até certo ponto, as diferenças observadas na análise da transição da educação 

para o mercado de trabalho. Algumas destas diferenças podem estar ligadas à duração média 

dos cursos: um bacharelato pode, excecionalmente, ter a duração de dois anos, mas mais 

frequentemente é ter três ou quatro anos, enquanto alguns mestrados podem durar um ano 

e outros dois; em algumas áreas, por exemplo Medicina ou Arquitetura, os estudos duram 

normalmente muito mais tempo do que o tempo habitual para a obtenção de uma 

licenciatura; alguns cursos incluem estágios ou mesmo estudos no estrangeiro. Estas 

diferenças na duração dos cursos influenciam a proporção de estudantes no ensino de forma 

exclusiva ou em combinação com um emprego. 

No que diz respeito ao desenvolvimento do mercado de trabalho da indústria do turismo e à 

situação dos jovens que nele vivem, podem observar-se tendências semelhantes nos países 

beneficiários do projeto NESET. Mais especificamente, na Bulgária, juntamente com os baixos 

níveis de emprego e de atividade económica entre os jovens, a economia e a indústria do 

turismo, em particular, registam um défice persistente de mão-de-obra. Os relatórios indicam 

que milhares de postos de trabalho permanecem vagos na costa do Mar Negro, no sector da 

hotelaria e restauração. A maioria das vagas foram registadas para pessoal de limpeza de 

hotéis, empregados de mesa, chefes de cozinha, empregados de bar, consultores de vendas, 

higienistas, administradores de hotéis, trabalhadores em geral, chefes assistentes de cozinha, 

etc. A escassez de pessoal na costa búlgara do Mar Negro tem sido um problema recorrente 

para a indústria do turismo há muitos anos, uma vez que os jovens qualificados preferem 

trabalhar em estâncias de outros países onde os seus rendimentos são mais elevados. 

Relatórios de 2018 indicavam que, nesse Verão, um grande número de residentes de países 

terceiros estava a ser atraído para trabalhar nas estâncias balneares da Bulgária, 

principalmente da Moldávia e da Ucrânia. 

De acordo com o Panorama das Competências, há provas de que o sector do turismo na 

Croácia (no que diz respeito, em particular, à zona costeira) está a ter problemas crescentes 

de recrutamento, sendo a procura maior para cozinheiros, empregados de bar, empregados 

de mesa, rececionistas de hotelaria, depois para empregados de limpeza, ajudantes de cozinha 

e outros ajudantes. Contudo, devido ao trabalho sazonal e às limitadas possibilidades de 

emprego fora de época, os jovens não estão dispostos a inscrever-se em programas 
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formativos para estas profissões. Segundo a associação nacional de empregadores HUP, as 

empresas croatas não conseguem preencher pelo menos 30 000 postos de trabalho, em 

grande parte no sector do turismo, o que se deve, nomeadamente, ao facto de os jovens 

croatas que trabalham em hotéis na Áustria ganharem pelo menos o dobro do que ganhariam 

no seu país. Assim, o maior desafio no sector do turismo continua a ser, de longe, a falta 

constante de trabalhadores e, em 2018, as fissuras no mercado de trabalho foram então 

colmatadas com trabalhadores estrangeiros. E com o governo ainda a lutar para conter a maré 

de jovens croatas que partem em busca de melhores perspetivas na UE ocidental, procurará, 

mais uma vez, atrair estrangeiros para preencher as lacunas. 

No Chipre, o sector do turismo sofreu um período de estagnação de quase 15 anos, o que 

comprometeu seriamente a competitividade do país e a sua sustentabilidade a longo prazo. 

Por outro lado, registou-se um aumento de 16% no emprego em 2016, com a perspetiva de 

um novo crescimento devido a investimentos significativos em projetos, alguns dos quais 

podendo aliviar a questão da sazonalidade, porque é também um fator que afeta o mercado 

de trabalho do turismo e a integração dos jovens no mesmo. De acordo com o World Travel 

and Tourism Council, a contribuição total das viagens e do turismo para o emprego (incluindo 

os efeitos mais vastos do investimento, na cadeia de valor e dos impactos induzidos nos 

rendimentos) foi de 22,0%. Até 2027, prevê-se que as viagens e o turismo apoiem 108.000  

postos de trabalho (ou 26,5% do emprego total). Isto indica o papel fundamental deste sector 

para a economia e mostra, portanto, a importância de investimentos futuros, que ajudarão a 

expandir ainda mais as oportunidades de emprego, incluindo para os jovens, neste sector. 

No sector do turismo na Grécia, a evolução tem sido consideravelmente melhor do que no 

resto da economia do país. Para um sector que contribui em mais de 10% para o PIB da 

economia (e para pelo menos o dobro desta percentagem, se a sua contribuição indireta for 

tida em conta), o facto de a sua taxa de crescimento anual do emprego entre 2008 e 2017 ter 

sido de +0,9%, contra -2,5% para o resto dos sectores de atividade, é certamente digno de 

nota! Ao contrário de outros sectores, o Turismo registou, no final de 2017, a percentagem de 

emprego mais elevada desde 2008 (400.000), ultrapassando o seu nível recorde anterior de 

380.000 em 2016.  Esta situação explica-se pelo facto de a recuperação após 2014 ter 

sobrecompensado as perdas ocorridas no período 2008-2013. No final de 2017, o turismo 

representava 10,4% do emprego total, tendo aumentado esta percentagem de 7,5% em 2008 
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e 8,1% em 2012. Além disso, o turismo parece ser um sector que oferece oportunidades de 

emprego a grupos cujo acesso ao mercado de trabalho, em geral, é considerado relativamente 

mais difícil, ou seja, para os jovens e para aqueles com mais de 55 anos! 

Em Itália, a situação de desalinhamento entre a oferta e a procura e as competências exigidas 

é evidente em quase todos os sectores da economia, incluindo o sector do turismo e a sua 

cadeia de valor. O sector do turismo pode ser considerado o sector líder da economia do país, 

um dos poucos sectores que se tem mantido forte e dinâmico, mesmo nos anos de crise. Mas, 

apesar de as empresas de turismo em Itália terem um grande potencial de crescimento, nem 

sempre são capazes de o explorar plenamente, porque não podem recorrer a uma mão-de-

obra jovem e adequada. Uma vez que não podem ser tão produtivas quanto poderiam ser, 

não podem assumir tanto trabalho quanto gostariam. Neste contexto, o que falta em Itália é 

a aplicação de instrumentos adequados para a formação eficiente dos jovens, por exemplo, 

para as novas profissões relacionadas com o sector do turismo e uma formação adequada 

sobre os conhecimentos das tecnologias da informação e dos meios de comunicação social e 

da Internet, necessários hoje em dia para serem competitivos. 

Em Portugal, o turismo e as atividades a ele associadas são de importância fundamental para 

o desenvolvimento socioeconómico, uma vez que no país este sector é estratégico, tendo em 

conta vários aspetos, tais como: crescimento, desenvolvimento, bem-estar económico - nível 

de rendimentos - bem-estar social - grau de igualdade, oportunidades - emprego - juventude 

- e sustentabilidade, conduzindo ao bem-estar geral da economia. As áreas prioritárias 

(estratégicas) para o desenvolvimento do sector do turismo estão definidas na "Estratégia 

Portuguesa de Turismo 2027". A situação do mercado de trabalho dos jovens em Portugal 

comparativamente à EU caracteriza-se por um emprego relativamente baixo (39%) e um 

desemprego juvenil mais elevado (25,4%), enquanto a taxa NEET se mantém abaixo da média 

da UE, tal como referido anteriormente. A maior proporção de NEET em Portugal são os 

desempregados de longa duração (36,3%) e os desempregados de curta duração (31,4%) que, 

no seu conjunto, representam mais de 65% dos NEET do país. Cerca de 60% de todos os NEET 

em Portugal foram registados nos Serviços Públicos de Emprego (SPE), enquanto ligeiramente 

menos de um décimo dos NEET recebem apoio financeiro. 
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No contexto de um crescimento económico contínuo, a situação do mercado de trabalho na 

Roménia melhorou nos últimos anos. No entanto, a taxa de desemprego dos jovens romenos 

entre 15-24 anos de idade mantém-se a um nível elevado, apesar da crise generalizada da 

mão-de-obra, o que sugere dificuldades na transição do sistema educativo para o mercado de 

trabalho. No último trimestre de 2019, 16,2% dos jovens na Roménia estavam 

desempregados, contra uma taxa de desemprego nacional de 4,2%, de acordo com novos 

dados oficiais. Na Roménia, 21,4% dos jovens entre os 20 e os 34 anos não estavam 

empregados, nem a estudar ou em formação em 2017 e a taxa é mais elevada no caso das 

mulheres. Como efeito da expansão do sector após a adesão da Roménia à União Europeia, 

registou-se também uma procura crescente de mão-de-obra no turismo, dados que mostram 

que o emprego no turismo cresceu de 2,4% para 2,7% do emprego total entre 2006 e 2010. 

 

1.2. A vulnerabilidade dos jovens do sector do turismo nos países beneficiários do 

Projeto NESET - principais desafios 
 

Na Bulgária, o turismo é um dos sectores que cria o maior número de empregos, direta ou 

indiretamente, seja no comércio, transportes, comunicações, serviços, etc. Um dos principais 

desafios é o desenvolvimento adequado do pessoal empregado no domínio do turismo e dos 

produtos de serviços turísticos. Os baixos salários no sector, a elevada taxa de rotação, a falta 

de investimentos na formação do pessoal, resultaram na baixa qualificação e motivação do 

pessoal e na deterioração da qualidade do serviço. 

Alguns dos fatores cruciais para determinar se um jovem irá passar por uma situação de 

desemprego ou inatividade na Bulgária estão associados à falta de habilitações, qualificações 

e competências adequadas. A taxa de desemprego mais elevada em 2018 entre os jovens (15-

24 anos) era a do grupo com habilitações de nível básico e inferior, com 23,2%. Os que 

possuem o ensino secundário de nível inferior registaram a segunda taxa de desemprego mais 

elevada, com 22,6%, e a taxa de atividade mais baixa, com 7,9%. Em suma, quanto mais baixo 

for o nível de educação, maior é a probabilidade de irem para o desemprego e para a 

inatividade. 
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O abandono escolar precoce é outro fator importante no desemprego juvenil. O número 

médio de alunos que abandonam a escola anualmente, nos últimos 10 anos, é de cerca de 26 

000. Quase 85% são casos em que as crianças quiseram ou os seus pais os obrigaram a 

abandonar a escola. Assim, mais de um terço da média do desemprego juvenil, nos últimos 10 

anos, cerca de 60 000, é muito provavelmente causado pelo abandono escolar. 

A desadequação do mercado de trabalho está também estreitamente relacionada com a 

educação e a formação. Com os baixos níveis globais de desemprego na Bulgária (5,2% em 

2018), há vagas que não são preenchidas, o que se deve em parte à existência de empregos 

para os quais não é possível encontrar trabalhadores adequados em termos de qualificações, 

competências, formação, disponibilidade, etc. 

Um problema específico da Bulgária é a grande percentagem de jovens desempregados de 

longa duração com uma taxa de desemprego de 5,9 %. Além disso, os NEET, que até há pouco 

tempo não eram alvo de medidas ativas de política de emprego, constituem um desafio ainda 

mais sério devido ao seu grande número e às suas características específicas na Bulgária. 

Assim, a proporção de NEET´s no grupo etário 15-24 anos no país era de 18,2%, 15,3% e 15%, 

respetivamente, em 2016, 2017 e 2018; em comparação, os níveis médios da UE28 para os 

mesmos anos eram, respetivamente, 11,6%, 10,9% e 10,5%. A correlação é semelhante no 

que diz respeito aos NEETs na Bulgária, para as idades compreendidas entre 25 e 29 anos, que 

era de 22,6% para 2018, enquanto o nível médio na UE28 era de 17,1%. 

Uma das características da Croácia é a procura de emprego flexível no sector do turismo e da 

restauração. Por conseguinte, as taxas de emprego durante a época de Verão diferem 3-4 % 

em relação ao resto do ano. No que respeita à idade dos trabalhadores, os jovens 

trabalhadores no início das suas carreiras têm mais probabilidades de ter um emprego com 

contratos a termo. No que diz respeito à dimensão da empresa, a regra é a seguinte: quanto 

mais pequena for a empresa, maior é a probabilidade de recorrer a contratos a termo. 

A instituição do trabalho sazonal permanente, introduzida pela primeira vez em 2001, é 

problemática, tanto do ponto de vista do empregador como do trabalhador. Por um lado, 

obriga um empregador a oferecer um emprego a um trabalhador, embora não tenha a certeza 

do sucesso na época seguinte. Por outro lado, os trabalhadores estão menos motivados a 

aceitar outra eventual oferta de emprego (mesmo que mais lucrativa) porque, nesse caso, têm 
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que reembolsar as contribuições já pagas ao seu empregador anterior. O Sindicato Autónomo 

de Turismo e Serviços (STUH) negociou recentemente um acordo coletivo para o emprego 

sazonal permanente. Este acordo prevê, entre outros aspetos: contribuições por parte da 

entidade patronal para o seguro médico e reforma dos trabalhadores, prazos para a 

renovação do contrato de trabalho e condições para o reembolso das contribuições. 

A situação no mercado de trabalho, para a juventude, na Croácia, é relativamente 

desvantajosa. As taxas de atividade e de emprego são inferiores ao nível médio de outros 

países da União Europeia - 51,3% e 34,8% na Croácia, contra 56,4% e 46,5% a nível da UE. 

Além disso, a população NEET (21,8%) e a taxa de desemprego (32,3%) na Croácia estão 

significativamente acima das médias da UE - 15,3% e 17,5%, respetivamente. 

É possível identificar uma série de desafios, no que respeita aos jovens no mercado de 

trabalho na Croácia e, em particular, na indústria do turismo. Em primeiro lugar - a elevada 

percentagem da população NEET não está registada nos Serviços Croatas de Emprego (CES). 

A principal razão para esta situação é que, quando não conseguem encontrar o emprego 

adequado nos dois meses seguintes à conclusão dos seus estudos, devido à difícil situação 

financeira, muitos deles são obrigados a trabalhar no mercado negro e/ou a aceitar empregos 

para os quais estão sobre qualificados. A maioria dos jovens está a trabalhar sem qualquer 

contrato de trabalho. O sector do turismo oferece principalmente empregos pouco 

qualificados e emprega jovens que, uma vez apanhados nessa situação, têm dificuldade em 

encontrar uma outra saída profissional. A criação de emprego tem assentado, na sua maioria, 

em contratos temporários. Na sequência das reformas do mercado de trabalho de 2013 e 

2014, que aumentaram a flexibilidade do mercado de trabalho, registou-se um surto de 

contratos temporários. Este é especialmente o caso dos jovens: para as pessoas com idades 

compreendidas entre os 15 e os 29 anos, 47,1% dos contratos em 2015 eram temporários, em 

comparação com uma média comunitária de 32,2% para a mesma faixa etária. 

Os jovens NEET têm opiniões mistas sobre o sector da hotelaria e do turismo. Alguns têm 

opiniões negativas sobre o sector por não o considerarem um sector "sério". Por "sério" 

entendem um sector que oferece empregos altamente remunerados a trabalhadores 

altamente qualificados. Os empregadores do sector da hotelaria e turismo querem 

experiência, competências de comunicação e uma atitude positiva, mas sem oferecer 
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formação no local de trabalho. Por este motivo, os jovens e, especialmente, os NEET, têm 

relutância em seguir uma carreira no turismo. Os empregadores que têm políticas explícitas 

em matéria de promoção profissional têm uma atitude favorável à promoção do pessoal 

jovem. No entanto, os jovens trabalhadores sentem que não há grandes possibilidades de 

serem promovidos, pelo que as suas ambições de carreira estão noutros lugares. 

Globalmente, a situação do mercado de trabalho dos jovens no Chipre está a melhorar, 

nomeadamente com a taxa de desemprego juvenil a baixar. Contudo, persistem desafios 

importantes, com taxas de desemprego juvenil e de NEETs superiores à média da UE. A 

proporção de NEETs está a diminuir, mas continua a ser elevada. Chegou a 15,2% (no grupo 

etário 15-24 anos) em 2015, contra 17% em 2014 e contra uma média de 12% na UE. O 

Ministério do Trabalho iniciou esforços para identificar e chegar aos jovens desempregados 

não registados e aos NEET, em coordenação com o Ministério da Educação e Cultura (MoEC) 

e as organizações de juventude. Entre os fatores que contribuem para a situação dos NEET 

contam-se a falta de empregos para os licenciados (dois em cada cinco licenciados trabalham 

em empregos abaixo das suas qualificações), a baixa taxa de inscrição no Ensino e Formação 

Profissional e, possivelmente, o trabalho não declarado. As autoridades tentam resolver a 

situação através de um aconselhamento específico nas escolas e de programas de 

empreendedorismo para jovens. 

Por outro lado, a inadequação de competências é um desafio para o Chipre e as taxas de 

emprego variam fortemente em função do nível de educação. Um Inquérito feito a nível 

nacional em 2016, aos trabalhadores, relativamente ao facto em que o nível da sua educação 

formal correspondia às exigências do seu emprego principal na altura, 41,8% dos empregados 

com idades compreendidas entre os 15 e os 34 anos declararam que o seu nível de educação 

formal correspondia, em grande medida, às exigências do seu emprego principal, enquanto 

22,1% declararam que o seu nível de educação não correspondia, de todo, às exigências do 

seu emprego principal. 

Além disso, a participação no Ensino e Formação Profissionais (EFP) no Chipre é relativamente 

baixa, mesmo inferior à média da UE, apesar das perspetivas de emprego favoráveis para os 

diplomados em EFP, o que aponta para a possibilidade de se aumentar a relevância e a 

atratividade dos sistemas de EFP. De facto, um fator crucial, tendo em conta a expansão da 
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indústria do turismo, refere-se à escassez de trabalhadores qualificados. A proporção de 

estudantes do ensino secundário superior (ISCED 3) no Chipre aumentou ligeiramente em 

2015 para 15,6 %, mas permanece muito abaixo da média da UE de 47,3 %. Prevê-se que os 

níveis de participação aumentem nos próximos anos com a criação de novas escolas técnicas. 

A taxa de emprego dos diplomados em EFP aumentou 17,1 pontos percentuais desde 2014 e 

situa-se nos 72%, o que ainda é inferior à média da UE (75%), mas ligeiramente superior à taxa 

de emprego total de Chipre (71%). As medidas para garantir a adequação das competências 

no sector do EFP incluem o acompanhamento dos diplomados em regimes de colocação e a 

cooperação com a indústria no desenvolvimento e atualização de currículos. 

Além disso, o emprego temporário e a tempo parcial são as formas mais frequentes de 

emprego atípico. Por exemplo, no Chipre, o emprego ocasional ou sazonal é frequentemente 

observado no sector do turismo (por exemplo, empregados de mesa, empregados de bar, 

cozinheiros, etc.). De acordo com os relatórios, esta sazonalidade conduz a que cerca de 7 500 

pessoas (cidadãos cipriotas) sejam atualmente designadas como desempregados nas listas 

governamentais (no sector do turismo). Estas pessoas foram despedidas no final da última 

época estival e, desde então, foram inscritas como desempregadas, à espera de voltarem ao 

trabalho. 

Na Grécia, a questão que tem de ser respondida, tanto para o mercado de trabalho no seu 

conjunto, como também e especificamente para o sector do Turismo, é a de saber se os jovens 

desempregados possuem, efetivamente, competências que possam ser rapidamente 

aplicadas e desta forma possam contribuir para o melhor desempenho da empresa 

contratante. Por outras palavras, será que conseguiram, através de estudos, formação e/ou 

experiência profissional, adquirir competências de relevância direta e de aplicabilidade 

imediata nas empresas turísticas? E, estão suficientemente bem preparados para apresentar 

de forma convincente tais "vantagens comparativas"? A falta de tais vantagens comparativas 

baseadas nas competências pode, evidentemente, ser contrabalançada por salários mais 

baixos, o que também deve certamente ser considerado. 

Num estudo relativamente recente (2014), realizado pela McKinsey Consulting, em 

colaboração com a Associação das Empresas de Turismo do país (SETE), várias das principais 

constatações diziam respeito a uma série de desajustes graves entre a oferta e a procura, 
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identificados pelos empregadores do sector do turismo, para uma série de empregos 

relacionados com o turismo e também uma série de lacunas de competências características 

da força de trabalho. Em particular:  

 Previa-se que o emprego no sector do turismo continuasse a aumentar, tanto nas 

empresas turísticas existentes como nas novas empresas. 

 As oportunidades de emprego continuarão a estar relacionadas com o padrão sazonal 

da atividade turística na Grécia. Prevê-se que as unidades de maior dimensão que 

operam ao longo do ano ofereçam mais oportunidades de emprego e que tais 

oportunidades estejam disponíveis tanto nos grandes hotéis como nas unidades 

turísticas de menor dimensão. 

 Devido aos níveis relativamente elevados de desemprego, as empresas turísticas 

parecem estar confiantes de que, em termos quantitativos, não terão, de um modo 

geral, problemas em satisfazer as suas necessidades de trabalhadores. 

 Principal desafio, contudo, parece ser a perceção da inadequação da experiência 

profissional e das competências adequadas das pessoas consideradas para a 

contratação.  

 Espera-se que a procura seja maior naquilo que é definido como "empregos básicos" 

nas empresas de turismo (ou seja, empregados de mesa, pessoal do Front Office, 

cozinheiros, empregadas de hotelaria e empregados de bar). De acordo com as 

estimativas do estudo, essas necessidades representam mais de 70% do total das 

necessidades futuras de pessoal. 

 Quanto às "lacunas de competências" identificadas, estas são mais pronunciadas e 

afetam todos os tipos de empregos "básicos", nas seguintes áreas: experiência 

profissional, competências profissionais, tais como competências linguísticas e uma 

série de "competências transversais", tais como: integridade, fiabilidade, 

responsabilidade, gestão de equipas. 

No que diz respeito às perspetivas dos jovens no mercado de trabalho, devem também ser 

considerados os resultados de outro estudo (sobretudo porque o estudo examina também o 

caso específico dos NEET). Em geral, o estudo concluiu que os jovens na Grécia definem as 

suas condições individuais como "difíceis e insuportáveis". Segundo esse estudo, um em cada 

três jovens na Grécia representa metade dos NEET´s do país e estes enfrentam graves 
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dificuldades na sua vida quotidiana, uma constatação que, em combinação com outros 

resultados da investigação, demonstra o forte impacto psicológico da marginalização dos 

jovens e o seu afastamento do mercado de trabalho e do processo educativo. No que diz 

respeito ao estatuto profissional e, de um modo mais geral, à relação dos jovens (incluindo os 

NEET´s) com o emprego, os resultados da investigação mostram claramente que a crise 

económica contribuiu de forma decisiva para o desemprego dos jovens. 

O mercado de trabalho em Itália enfrenta quatro desafios principais, ou, em termos gerais, o 

que tem de ser feito para os superar: 1) aumentar significativamente os níveis de emprego, 

especialmente dos mais jovens e das mulheres; 2) reduzir as desigualdades de rendimento e 

proteger as pessoas em risco de pobreza e exclusão social, especialmente as crianças e os 

jovens; 3) aumentar a equidade intergeracional, tendo em conta as difíceis condições 

macroeconómicas e a estrutura demográfica desfavorável; 4) reduzir as disparidades regionais 

entre o Norte e o Sul de Itália. 

Na situação atual, existe um grande fosso entre as competências adquiridas durante os cursos 

universitários ou a formação e as competências exigidas pelas empresas do sector do turismo, 

o que afeta muitas vezes negativamente a integração imediata dos jovens no mundo do 

trabalho, no final dos estudos. As necessidades e as profissões do sector do turismo evoluem 

e mudam mais rapidamente do que os cursos de formação e as instituições de ensino e, com 

demasiada frequência, a sua oferta não é adequada para responder às novas necessidades do 

sector. Em Itália, uma grande dificuldade para os jovens que gostariam de entrar no mercado 

de trabalho e, especificamente, no sector do turismo, pode ser representada pelas lacunas em 

termos de competências digitais e de conhecimento das TIC, da Internet e dos meios de 

comunicação social. 

Há ineficiência na oferta de programas de educação e formação adequados para os jovens, a 

fim de lhes proporcionar as aptidões, competências e flexibilidade necessárias para 

enfrentarem o sector do turismo, em constante mutação, e para serem competitivos. A falta 

das competências necessárias, como as TIC, é observada entre os jovens em Itália. Estas 

competências são, contudo, de importância fundamental para o emprego dos jovens, uma vez 

que permitem uma comunicação direta com os clientes potenciais e reais e melhoram a 

eficiência e a eficácia do serviço ao cliente, da conceção de produtos e dos processos 



NESET: Jovens na Indústria do Turismo - Situação e Desafios nos Países Beneficiários, Relatório Síntese 

n  
Tora Consult Ltd. novembro 2019 

 

comerciais. Em geral, as TIC apoiam o turismo e vice-versa, garantindo novas ferramentas e 

novos canais de distribuição. Assim, a incapacidade de lidar eficazmente com a escassez de 

mão-de-obra ou de competências impede o crescimento do turismo e o emprego dos jovens. 

O documento estratégico sobre turismo para o período 2017-2027, elaborado pelo Governo 

de Portugal, identifica os pontos críticos que condicionam o desenvolvimento do sector. A 

formação é considerada como a mais significativa em termos de perspetivas de 

desenvolvimento para a sustentabilidade do sector. Sendo um setor a área onde a formação 

não tem sido uma prioridade, revela atualmente um conjunto de contratempos para os quais 

são necessárias intervenções adequadas. 

Neste contexto, os dados estatísticos revelam que 58% da população empregada no turismo 

em Portugal possui educação básica. Os dados mostram a disparidade nos níveis de 

qualificação por área. A restauração e similares é a área onde existe o nível mais elevado de 

formação básica e o nível mais baixo de ensino superior. Em segundo lugar, a área do 

alojamento aparece com uma elevada percentagem de baixo nível de escolaridade (50%). A 

única área em que esta tendência desaparece é a que está associada às agências de viagens. 

Verifica-se aqui uma inversão total da tendência das outras áreas identificadas, onde o nível 

de ensino superior é predominante (54%). A diminuição da população empregada no turismo 

tem sido maior no subsector da restauração - o mais penalizado nos últimos anos. Entre 2005 

e 2015, o emprego no turismo registou uma diminuição média anual de -0,4%, próxima da 

estagnação, contra -1,2% para o conjunto da economia. Entre 2012-2015, perderam-se 12.100 

postos de trabalho. 

O sector do turismo na Roménia enfrenta atualmente uma escassez de pessoal qualificado, 

especialmente quando se trata de postos especializados, tais como empregados de mesa, de 

bar, cozinheiros de pastelaria, cozinheiros, camareiras, etc. As razões para esta escassez de 

mão-de-obra são os salários relativamente baixos, a falta de oportunidades de carreira e as 

condições de trabalho instáveis. Estes aspetos têm um impacto muito grande, especialmente 

nos diplomados do ensino secundário e universitário especializados em turismo, dos quais se 

estima que apenas até 20% acabarão por trabalhar no sector do turismo na Roménia. Como 

os efeitos da crise financeira desapareceram e a situação é encorajadora para o turismo 
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romeno, um dos principais desafios a enfrentar com urgência é a reorganização da educação 

e da formação para apoiar uma mão-de-obra mais qualificada. 
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2. APOIO EXISTENTE PARA A INTEGRAÇÃO DOS JOVENS NA INDÚSTRIA DO TURISMO 

NOS PAÍSES BENEFICIÁRIOS DO PROJETO NESET  
 

Principais conclusões do Capítulo 2: 

 Nos países beneficiários (PB) do Projeto NESET existem várias medidas de apoio para 

fazer face à situação de desvantagem dos jovens no sector do turismo. Assim, as 

questões relacionadas com a integração dos jovens no mercado de trabalho do 

turismo são geralmente abordadas, pelo menos parcialmente, nas respetivas 

estratégias nacionais para o desenvolvimento do sector do turismo. Embora não se 

limite ao turismo, a Garantia Europeia da Juventude 2014-2020 é outro instrumento, 

que aborda a integração dos jovens no mercado de trabalho nos PB do NESET. 

 As iniciativas nos domínios da orientação profissional e da colocação profissional, do 

ensino e formação profissionais, da formação dual e aprendizagem, das iniciativas 

de aprendizagem ao longo da vida, da implementação de políticas ativas do mercado 

de trabalho, da correspondência de competências, da certificação de competências, 

da oferta de oportunidades de financiamento, do incentivo ao empreendedorismo 

e à inovação no turismo e da elaboração de estatísticas fiáveis sobre os NEETs 

contam-se também entre as medidas aplicadas nos diferentes países neste domínio. 

 Na segunda secção do capítulo, são mostrados os valores dos indicadores de 

resultados de base a nível transnacional, servindo para reafirmar os objetivos da 

parceria NESET e, subsequentemente, fazer avaliações credíveis sobre os progressos 

do projeto e respetivos resultados. 

 Os valores de base dos indicadores de resultados são calculados com base na 

informação encontrada nos Relatórios Nacionais sobre os Jovens na Indústria do 

Turismo - Situação e Desafios, fornecidos pelos respetivos Parceiros do Projeto 

NESET. Foram feitas algumas adaptações com base nos dados disponíveis nas bases 

de dados estatísticos oficiais (por exemplo, Eurostat), de modo a que os números 

fornecidos fossem coerentes em termos da metodologia utilizada na sua obtenção 

em todos os países beneficiários. 

 Quanto ao nível dos valores de base dos indicadores de resultados, tal como 

apresentados no Capítulo 2, pode inferir-se que, se forem cumpridos, os objetivos 
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estabelecidos pelo projeto NESET têm potencial para contribuir seriamente para a 

melhoria da situação dos jovens no mercado de trabalho (incluindo o da indústria 

do turismo) nos países beneficiários do projeto. 

 

2.1. Medidas de apoio existentes para fazer face à situação de desvantagem dos jovens 

do sector do turismo nos PB do Projeto NESET 

 
As questões relativas à integração dos jovens no mercado de trabalho do turismo na Bulgária 

são abordadas principalmente na Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável do 

Turismo na República da Bulgária para o período de 2014-2030 (Ministério do Turismo, 2017). 

A fim de dar uma resposta adequada às inadequações de competências existentes em matéria 

de turismo e à escassez de mão-de-obra, incluindo entre os jovens, o Ministério do Turismo 

tomou uma série de medidas, nomeadamente: 

1. Elaboração de uma estratégia para o desenvolvimento dos recursos humanos no 

turismo (conjuntamente com o Ministério do Trabalho e da Política Social /MLSP/): 

- Análise dos recursos humanos e das necessidades dos empregadores em matéria de 

qualificação dos trabalhadores do sector do turismo; 

- Análise da base educacional e dos currículos nos estabelecimentos de ensino superior 

e secundário, pessoal docente na área do turismo. 

2. Estudo das práticas do turismo a nível mundial para o desenvolvimento dos recursos 

humanos e das oportunidades de intercâmbio de boas práticas. 

3. Utilização dos programas operacionais da UE para a qualificação e o desenvolvimento do 

pessoal. 

4. Campanha de comunicação a médio prazo centrada na "Motivação dos recursos 

humanos", a fim de manter os especialistas e de estabelecer a indústria como um sector 

de desenvolvimento nacional promissor. 

5. Criação de incentivos jurídicos à motivação dos empregadores - condições e pré-

requisitos, que incentivariam os empregadores a desenvolver a qualificação dos 

trabalhadores no turismo (em conjunto com as organizações do ramo). 
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Espera-se que a implementação das atividades previstas na Estratégia resulte na criação de 

novos postos de trabalho, na sustentabilidade do emprego e no reforço da qualificação dos 

trabalhadores do sector, de acordo com as necessidades e exigências dos empregadores. Um 

exemplo positivo a este respeito é o Programa Nacional "Clio" financiado pelo orçamento do 

MLSP com fundos para a política ativa no mercado de trabalho, que foi iniciado em 2015 e 

prosseguiu nos anos seguintes. O principal objetivo do programa é assegurar a formação, o 

emprego subsequente e a integração social dos trabalhadores, abrindo postos de trabalho em 

atividades como a conservação, manutenção, restauro e popularização de sítios que são 

património cultural. Os grupos-alvo do programa são os desempregados registados nos 

centros de emprego, os desempregados de longa duração com prioridade para os 

desempregados com mais de 50 anos de idade e os jovens desempregados até 29 anos de 

idade com baixa escolaridade e sem qualificações. Para além da redução do desemprego e do 

aumento da empregabilidade dos desempregados, o Programa Nacional "Clio" teve também 

um efeito positivo no desenvolvimento do turismo cultural nos municípios, proporcionando 

oportunidades de emprego subsidiário em atividades como os serviços de guias turísticos, 

animação turística, restauração e manutenção geral de sítios do património cultural imóvel, o 

que, por sua vez, conduz a uma melhoria do ambiente de vida nos municípios e ao aumento 

da sua atratividade turística. 

Para além das iniciativas acima referidas, após a recomendação do Conselho da UE relativa à 

criação de uma Garantia Europeia da Juventude (GJ) em 2013, em 2014 o Governo búlgaro 

adotou um Plano Nacional de Execução da Garantia Europeia da Juventude 2014-2020 

(NPIEYG) e um Quadro Nacional para a execução do NPIEYG. O NPIEYG e o Quadro Nacional 

são os instrumentos básicos que definem a abordagem política geral e as responsabilidades 

das instituições e dos parceiros sociais na implementação da Garantia Jovem. Além disso, os 

Planos de Ação Nacionais para o Emprego (PANEYG) anuais contêm disposições 

pormenorizadas relativas às especificidades das medidas e programas concretos para pôr em 

prática o Garantia Jovem, incluindo a especificação dos grupos-alvo, agentes responsáveis, 

orçamento, etc., para o respetivo ano. 

O NPIEYG prevê dois tipos de medidas: 1) Intervenção precoce e ativação; e 2) Medidas de 

apoio à integração no mercado de trabalho. Em função do perfil dos jovens, devem ser-lhes 

oferecidas propostas de emprego de boa qualidade (empregos subsidiados ou empregos no 
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mercado de trabalho inicial) ou de formação (formação para qualificação profissional, para 

obtenção de competências-chave; para formação contínua). Podem também ser-lhes 

oferecidos orientação profissional e vocacional e formação em motivação. 

Em 2014, foi introduzido na Croácia um programa para a categoria NEET de jovens, 

denominado "Garantia Jovem". O principal objetivo deste programa é que os jovens 

encontrem o posto de trabalho para o qual estão qualificados no prazo de quatro meses após 

a conclusão dos seus estudos. O programa é fornecido pelo Serviço de Emprego croata, onde 

está registada a maioria dos jovens da categoria NEET na Croácia - quase 75%. O programa 

Garantia Jovem Croata apresenta alguns resultados promissores: atingiu mais de metade 

(54%) dos NEET com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos em 2016 (média da UE 

42,5%), e 18 meses após a sua saída do programa, 68,3% dos participantes estavam 

empregados. 

Além disso, a criação de uma rede de centros de orientação profissional ao longo da vida 

(COPLdV) em toda a Croácia constitui um passo em frente na integração dos programas de 

emprego. Os centros prestam apoio individual e adaptado à orientação profissional a todos 

os cidadãos croatas. Um dos seus principais objetivos consiste em criar medidas específicas 

para a identificação e a ativação dos jovens NEET. Os Centros utilizam um modelo baseado na 

parceria e trabalham com as partes interessadas relevantes a nível local e municipal. Até à 

data, existem 13 Centros e o plano era atingir pelo menos 22 até 2020. Além disso, o Serviço 

de Emprego Croata e o Ministério da Ciência e Educação, bem como o Ministério do Trabalho 

e do Sistema de Pensões, assinaram acordos sobre o estabelecimento de sistemas de 

intercâmbio de dados entre si. Isto permitirá acompanhar os jovens NEET e trocar dados sobre 

as intenções de carreira dos estudantes no seu último ano de estudos. 

Para aumentar a relevância do EFP no mercado de trabalho, as autoridades croatas 

anunciaram a adoção do Currículo Nacional para o Ensino Profissional, que está atualmente a 

ser revisto. Este será complementado por planos para desenvolver currículos sectoriais, 

estabelecer uma rede eficaz de escolas e programas profissionais e um sistema de garantia de 

qualidade, estabelecer centros regionais de competência e promover a mobilidade 

internacional de professores e estudantes. 
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Um pré-requisito importante para qualquer outra ação relativa ao emprego NEET é a 

necessidade de registo da população NEET na Croácia. A solução para este problema poderia 

estar no acordo de cooperação empresarial para o intercâmbio de dados, assinado a 5 de 

novembro de 2015 entre o antigo Ministério da Ciência e da Educação, o Ministério do 

Trabalho e do Sistema de Pensões, o Serviço de Emprego Croata e o Instituto Croata de 

Seguros de Pensões. O objetivo do intercâmbio de dados entre os signatários do presente 

Acordo é a identificação do número e da estrutura das pessoas NEET para efeitos de criação e 

aplicação de diretrizes e medidas destinadas a reintegrá-las no sistema educativo ou no 

mercado de trabalho. 

A Associação dos Empresários da Indústria Hoteleira e o Serviço de Emprego Croata uniram 

esforços e têm trabalhado ativamente na procura de trabalhadores e na respetiva educação, 

o que pode não resolver completamente o problema para o ano em curso, mas dizem que 

este é um bom começo. Além disso, o Serviço de Emprego Croata e a Câmara do Artesanato 

Croata assinaram um acordo de cooperação sobre a formação de trabalhadores para as 

profissões da restauração. Os programas educativos dão ênfase às competências práticas e 

aos conhecimentos básicos. Além disso, a Associação dos Empresários da Indústria Hoteleira 

está encarregada de recolher dados sobre as necessidades dos hoteleiros. Embora alguns 

trabalhadores sazonais regressem aos mesmos empregos época após época, uma vez que há 

novos investimentos em instalações turísticas, as necessidades dos trabalhadores sazonais 

serão ainda maiores do que nos anos anteriores. O objetivo é educar as pessoas através de 

programas comprovados, em todas as partes da Croácia, a fim de ter pessoas qualificadas para 

os hotéis croatas antes do início da estação turística alta. 

O governo croata anunciou o maior gasto de sempre em programas de emprego, uma vez que 

estes visam a reconversão profissional dos desempregados para preencher as lacunas do 

mercado de trabalho. O Ministro do Trabalho comentou que o governo planeia gastar 2,5 mil 

milhões de Kuna em programas de emprego este ano. O grupo-alvo em especial será o dos 

NEETs. A taxa de desemprego na Croácia está a um nível recorde, principalmente graças à 

florescente indústria do turismo e à migração de trabalhadores croatas para outros países da 

União Europeia. Existem atualmente cerca de 134 000 desempregados na Croácia, o que 

significa que a taxa de desemprego é de 8,6%. No entanto, existe um défice de trabalhadores 

para a indústria do turismo, pelo que este novo plano de emprego disponibilizará fundos para 
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a reconversão profissional dos desempregados a fim de preencher postos de trabalho no 

sector do turismo. 

A Associação Croata de Empresários na área da Hotelaria (ACEAH) é a principal associação 

profissional do sector hoteleiro e da hotelaria em geral na Croácia, centrando-se em objetivos 

de desenvolvimento a longo prazo no sector da hotelaria. Um dos seus principais objetivos é 

proporcionar aos trabalhadores da indústria do turismo de hoje, e especialmente aos do 

futuro, a argumentação necessária para os desafios profissionais da entrada no sector que 

constrói padrões competitivos globais e proporciona um desenvolvimento de carreira, bem 

como um estimulante pessoal decente para os trabalhadores, com ênfase nos jovens que 

procuram emprego. 

No que respeita à escassez de mão-de-obra, é muito importante alinhar o sistema educativo 

com as necessidades do mercado de trabalho e o papel das instituições de ensino é grande. 

Percebendo a importância de trabalhadores turísticos de qualidade, indispensáveis ao 

funcionamento de todo o sector, o Ministério do Turismo promove ativamente as profissões 

turísticas entre os jovens através de várias formas de apoio financeiro, entre outras coisas, 

concedendo bolsas de estudo a estudantes que estudam para o exercício de profissões de 

turismo-restauração. Além disso, a fim de proporcionar trabalhadores de qualidade no 

turismo a longo prazo, o Ministério do Turismo está a trabalhar na concretização de Centros 

Regionais de Competências em Restauração e Turismo, que ofereceriam os conhecimentos 

profissionais e as competências necessárias para a requalificação e qualificação dos jovens 

NEET. O seu objetivo é modernizar o ensino profissional para o turismo e a restauração de 

acordo com as necessidades do mercado de trabalho e melhorar a qualidade de educação 

com o objetivo de aumentar a empregabilidade dos jovens, bem como as oportunidades de 

formação contínua. Os centros iniciarão uma estreita cooperação com os empresários do 

sector do turismo e da hotelaria, a fim de estabelecer um sistema de práticas de qualidade no 

local de trabalho, e será também dada uma ênfase especial às atividades de promoção da 

ocupação no turismo. Na Croácia, esperam-se entre cinco e sete centros de competência 

distribuídos por todo o país. Serão financiados pelos fundos da UE, com uma dotação total de 

35 milhões de euros. 
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Os dados relativos ao mercado de trabalho indicam que o Chipre enfrenta desafios 

quantitativos e qualitativos para fazer face à crise do emprego dos jovens. As políticas e 

instituições governamentais têm um papel fundamental a desempenhar para atenuar o 

impacto da recessão económica no mercado de trabalho e para facilitar a transição dos jovens 

para um trabalho digno. Estão já em curso iniciativas para promover o desenvolvimento dos 

sectores do turismo que, juntamente com medidas para a economia verde, são considerados 

como um dos principais motores do crescimento e do emprego, especialmente para a geração 

mais jovem. 

A Autoridade para o Desenvolvimento dos Recursos Humanos (ADRH), reconhecendo a 

importância e contribuição do sector da hotelaria e restauração para a economia Cipriota, 

bem como os importantes desafios que o sector enfrenta, preparou uma Iniciativa de Apoio a 

este sector. Esta Iniciativa assenta em três pilares de ação: a) Formação Qualitativa de Pessoal; 

b) Dotar o sector com pessoal devidamente qualificado, utilizando o Plano de Empresa dos 

Colaboradores com Licenciados do Ensino Superior, o Plano de Formação de Desempregados 

de Longo Prazo em Empresas/Organizações e os Programas de Formação para 

Desempregados; c) Aquisição de qualificações profissionais, utilizando o Sistema de 

Qualificações Profissionais (SQP). 

Outras iniciativas ainda em vigor são os "Programas de Formação para desempregados, 

Beneficiários do Rendimento Mínimo Garantido, na Hotelaria / Indústria Alimentar". O 

objetivo dos programas é formar os desempregados, Beneficiários de Rendimento Mínimo 

Garantido, para adquirir, enriquecer e/ou atualizar os seus conhecimentos e competências 

nas especializações acima referidas, com o objetivo da sua integração/reintegração no 

emprego. Adicionalmente, os programas visam certificar as competências e qualificações 

profissionais dos desempregados, Beneficiários de Rendimento Mínimo Garantido, com base 

na Norma de Qualificações Profissionais relevante. 

Relativamente aos esforços promovidos pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, 

foram definidas medidas destinadas a minimizar os efeitos da recessão económica e das 

elevadas taxas de desemprego no Chipre, nomeadamente medidas políticas de criação de 

emprego, de prevenção ou de restrição dos despedimentos e de facilitação da integração dos 

desempregados no mercado de trabalho, com especial destaque para os grupos mais 
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vulneráveis, incluindo os jovens. Mais especificamente, as medidas tomadas para minimizar o 

desemprego juvenil no Chipre, tendo em conta o sector do turismo, foram as seguintes: 

 Colocação e formação profissional de jovens desempregados e licenciados do ensino 

superior, com base num regime existente em fase de implementação contínua, que foi 

modificado para responder à situação atual do mercado de trabalho e identificado 

como uma boa prática.  

 Foram igualmente tomadas medidas para resolver o problema das inadequações de 

competências no sector do EFP, mas subsistem desafios. É implementado um 

acompanhamento dos licenciados e estão previstas campanhas de informação para 

reduzir as inadequações de competências. Contudo, estas medidas são insuficientes, 

dada a dimensão do desafio. De acordo com o Inquérito à Formação Profissional 

Contínua (FPC) de 2015, a maioria das empresas cipriotas necessita de competências 

de serviço ao cliente e de trabalho em equipa. 

 Foram tomadas medidas corretivas para garantir que as pessoas pouco qualificadas 

melhorem as suas competências e adquiram novas. Em conformidade com a 

Recomendação do Conselho da UE sobre os percursos de requalificação, foram 

tomadas medidas para reforçar o sistema de educação de adultos: (i) o lançamento de 

um sistema de validação da aprendizagem informal e não formal; (ii) o 

desenvolvimento de normas profissionais adicionais; e (iii) o reforço da capacidade das 

escolas PSIVET e das escolas de segundas oportunidades. 

A percentagem estimada de NEET´s com menos de 25 anos registados para a Garantia Jovem 

foi de 19% e 44% dos registados esperaram por uma oferta durante mais de 4 meses. Em 

cooperação com o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação lançou um programa para 

chegar aos NEETs e proporcionar-lhes uma orientação individualizada. No entanto, os serviços 

públicos de emprego precisam de ser melhor organizados para que possam cumprir o seu 

papel reforçado. 

A promoção do ensino e formação profissionais para o sector do turismo é considerada, desde 

há muitos anos, como uma prioridade máxima em todos os planos de desenvolvimento 

concebidos e implementados na Grécia. Esses planos (nacionais e/ou regionais) são, em geral, 

acessíveis a todos os tipos de organizações (públicas e privadas) que operam nesse sector 
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específico - ou seja, fornecedores individuais de formação, empresas de turismo - sendo as 

associações de empresários e os fornecedores de formação certificados responsáveis pela 

maior parte dos recursos atribuídos a esses programas. As oportunidades de financiamento 

são intensamente publicitadas, enquanto a resposta das organizações elegíveis, o número de 

pedidos de financiamento apresentados e a taxa de aprovação de tais pedidos são bastante 

elevados. Importa igualmente referir que o "desenvolvimento das competências relacionadas 

com o turismo" e a "facilitação da integração dos jovens no mercado de trabalho" fazem 

normalmente parte dos objetivos destes programas. 

Paralelamente à implementação de programas de formação ad hoc, existe todo um "sistema" 

de formação relacionado com o turismo, estruturado a vários níveis (Formação Inicial, ensino 

secundário e pós-secundário, Escolas Técnicas, Ensino Superior). É gerido, sob diversas 

formas, por diversos tipos de organizações (Ministério da Educação, Ministério do Turismo, 

Organização do Emprego e da Força do Trabalho (OEFT), Associações de Empresários, 

Prestadores Privados, etc). Esta estrutura de "sistema" a vários níveis, o facto da formação 

teórica nem sempre ser acompanhada de componente prática e o conteúdo da formação ser 

frequentemente igual, oferecida a diferentes níveis, não contribuem para a eficiência global! 

Além disso, o facto da procura de pessoal formado estar estreitamente ligada ao "padrão 

sazonal" da atividade turística, resulta em resultados para: (a) o desincentivo dos jovens a 

inscreverem-se em programas de formação que conduzam a um emprego apenas sazonal - e 

geralmente mal remunerado, (b) a procura de pessoal temporário é principalmente 

determinada pela necessidade de as empresas de turismo cobrirem as flutuações sazonais da 

atividade, (c) falta de incentivos para inovar nos conteúdos e instrumentos de formação, 

incorporando disciplinas que conduzam ao desenvolvimento de competências associadas a 

tipos de turismo não tradicionais (por exemplo, especialistas em marketing turístico, turismo 

de convenções, etc.). 

Todos estes aspetos estruturais e organizacionais têm impacto na eficácia do "sistema", na 

atenuação da vulnerabilidade dos jovens ao emprego. Conseguir um emprego numa empresa 

de turismo durante as épocas de "pico de atividade" pode ser relativamente fácil, pelo menos 

para aqueles que procuram emprego temporário. No entanto, as interrupções frequentes do 

seu estatuto profissional não contribuem para a sua integração sustentável no mercado de 

trabalho. Argumenta-se que tal só pode ser conseguido em paralelo com os esforços do sector 
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para desenvolver padrões de turismo associados a empresas que operam durante períodos 

mais longos durante o ano e à manutenção dos seus trabalhadores. Isto também incentivará, 

tanto os empregadores como os trabalhadores, a "investir" em processos de "reforço das 

competências" e de "diversificação das competências", beneficiando a competitividade 

global, a nível pessoal, empresarial e sectorial. 

1. o sistema em alternância escola-trabalho (perspectiva do sistema dual): as escolas 

profissionais organizam o processo de aquisição de competências através de uma 

componente técnica e sócio educativa. Este sistema combina a formação em contexto de 

trabalho em empresas locais para seus próprios alunos, orientando-os e designando 

projetos no processo; 

2. Os LARSAs (Laboratórios de Recuperação e Aprendizagem / Laboratórios destinados a 

apoiar o processo de aprendizagem) são financiados pelas províncias e implementados em 

conjunto com as escolas secundárias. Eles visam a transição vertical e horizontal (escola 

para trabalho; escola para escola). 

Em Itália, a educação e o mercado de trabalho são duas áreas principais de desvantagem, que 

contribuem fortemente para estruturar a condição global da juventude e o risco de exclusão. 

Entre as muitas medidas implementadas, incluindo as especificamente relacionadas com o 

sector do turismo, contam-se as seguintes: 

1. Atividades de aconselhamento no âmbito dos Centros de Formação 

Profissional, onde frequentemente se procede a uma avaliação das próprias 

competências, re-motivação, apoio à auto-estima, etc;  

2. Atividades de tutoria: em algumas escolas há pelo menos um professor a 

exercer a função de tutor. No âmbito da formação profissional, o tutor é 

essencialmente individual;  

3. Alternância entre escola e trabalho (perspetiva de sistema dual): as escolas de 

formação profissional organizam aprendizagens e formação no local de 

trabalho, em empresas locais para os seus próprios alunos, monitorizando-os 

e atribuindo-lhes projetos no âmbito deste processo; 

4. Os LARSA (Laboratori per il recupero e lo sviluppo degli 

apprendimenti/Laboratórios destinados a apoiar o processo de aprendizagem) 
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são financiados pelas províncias e são implementados em conjunto com as 

escolas secundárias. Destinam-se à transição vertical e horizontal (escola para 

o trabalho; escola para a escola). 

Partindo das principais recomendações internacionais para promover o turismo e analisando 

a atual situação Italiana, caracterizada essencialmente por uma pluralidade de políticas 

públicas pouco sistemáticas e só parcialmente aplicadas, é possível constatar que, embora a 

Itália tenha enveredado pelo caminho certo, ainda tem um longo caminho pela frente para 

criar uma estratégia orgânica nacional adequada. Com o Plano Estratégico de Turismo 2017-

2022, o Governo definiu orientações que traçam o desenvolvimento do sector para os 

próximos anos. O Plano inclui medidas para promover a inovação tecnológica e 

organizacional, a melhoria das competências, a qualidade dos serviços turísticos, bem como a 

utilização sustentável e duradoura do património ambiental e cultural. Os principais 

instrumentos para implementar esta escolha são os seguintes: Acordo de Parceria 2014-2020, 

incluindo os vários Programas Operacionais a nível nacional e regional; Plano de Ação Nacional 

para a Sustentabilidade Ambiental das Autoridades Públicas do Consumo; Plano Nacional para 

a Produção e Consumo Sustentável; Plano Estratégico para a Inovação e Investigação no 

Sector Agrícola, Alimentar e Florestal; Plano Estratégico de Desenvolvimento para o Turismo 

em Itália; Plano Nacional das Pescas e Aquicultura; Plano para a promoção do ‘Made in Italy’; 

Bónus de Arte; Financiamento para o Crescimento; Plano de Fabricado em Itália; Estratégia 

para a Bio-economia; Estratégia Nacional para a Energia; Programas de Desenvolvimento 

Rural; Catálogo de Ajudas Ambientais. 

O turismo, enquanto sector estratégico para Portugal, está no centro das preocupações das 

entidades públicas, cujo objetivo é promover a sustentabilidade do sector, através dos seus 

agentes públicos e/ou privados, com recurso a políticas públicas. Apesar da capacidade do 

turismo para gerar mais receitas, mais emprego e cada vez mais atividade ao longo do ano e 

em todo o território, é necessário um conjunto de medidas para promover o crescimento 

sustentado do sector, o que só pode ser conseguido através de uma aposta em fatores 

dinâmicos de competitividade. Este é um eixo estratégico e baseia-se em duas áreas críticas 

para garantir níveis de competitividade internacional. A inovação, o espírito empresarial e a 

capacitação são reconhecidos como os pilares do desenvolvimento turístico sustentável. As 

pessoas, as tecnologias e o know-how são a força motriz do desenvolvimento e do 
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crescimento futuro de um sector internacionalizado cada vez mais competitivo como o 

turismo. Aumentar o potencial das pessoas através das suas capacidades empreendedoras e 

de formação, através da melhoria do rendimento e do bem-estar de todos aqueles que 

trabalham neste sector, é um desafio para o qual o governo está empenhado em implementar 

um conjunto de ações para a sua concretização. 

Tendo em conta os desafios acima identificados, estão em curso vários projetos, com dois 

eixos estratégicos de suporte à sustentabilidade do sector do turismo em Portugal: a) 

incentivo à inovação e ao empreendedorismo no turismo e b) qualificação das pessoas. As 

políticas ativas necessitam de uma transformação que promova uma cultura de risco, mérito, 

prémio, esforço, visão, inovação. A desburocratização dos processos formais que não 

acrescentam valor é um dos primeiros passos para promover a abertura à iniciativa das 

pessoas que querem avançar, mas que estão bloqueadas pela máquina do poder da 

burocracia. Compreender como todos os atores estão integrados, para um desafio comum 

(competitividade), requer uma transformação de funcionários passivos em agentes ativos, 

motivados para os desafios que sustentam  suportam o processo de melhoria. O envolvimento 

de todos constitui a base para a participação ativa dos atores "excluídos" e pode funcionar 

como uma alavanca para o processo de melhoria que se pretende alcançar no sector. As 

pessoas, a tecnologia e a visão são os vetores chave para a dinamização deste importante 

sector da Economia Portuguesa. 

O Projeto Empreende Já - Rede de Perceção e Gestão Empresarial (EJÁ) foi criado e 

regulamentado ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros n. 104/2013, de 31 de 

Dezembro, que aprovou o Plano Nacional de Implementação da Garantia Jovem (PNI-GJ), 

Portaria nº. 308/2015, de 25 de Setembro e Regulamento n.º 467-A / 2017, de 25 de Agosto, 

é o apoio à medida de Incentivo à Inovação e ao Empreendedorismo no Turismo. 

Em conformidade com a "Estratégia para o Turismo 2017-2027", o IEFP tem um programa de 

Apoio à Juventude NEET, que é definido no âmbito do programa EJÁ. Os seus objetivos 

incluem: 

 Promover uma cultura empreendedora centrada na criatividade e na inovação, 

apoiando o desenvolvimento de projetos destinados à construção de empresas ou 

entidades da economia social; 
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 Apoiar o desenvolvimento de competências dos jovens NEET através da formação, 

aumentando os seus níveis de empregabilidade; 

 Apoiar a criação de empresas ou entidades da economia social; 

 Apoiar a criação de emprego por e para jovens NEET. 

O EJÁ define dois tipos de ações: ACÇÃO 1 - Apoio ao desenvolvimento de projetos de criação 

de empresas e entidades de economia social (com base em ideias próprias ou através de ideias 

disponibilizadas na Rede de Desenvolvimento Empresarial) e ACÇÃO 2 - Apoio à 

sustentabilidade de entidades e empregos (criados no âmbito do EJÁ, resultantes dos projetos 

desenvolvidos na Ação 1 do programa). 

Outros apoios estão também disponíveis através do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP) para entidades que empregam jovens desempregados em situação de 

NEET. Sempre que haja criação de emprego em empresas da área do turismo, a entidade tem 

um prémio que funciona como subsídio direto, estando o seu montante relacionado com o 

número de postos de trabalho criados. 

Na Roménia, as medidas para aumentar as oportunidades de emprego das pessoas que 

procuram emprego, incluindo os jovens, incluem: informação e aconselhamento profissional, 

incluindo vários serviços gratuitos para pessoas que procuram emprego; mediação gratuita de 

trabalho (por exemplo organização de feiras de emprego); formação profissional; avaliação e 

certificação de competências profissionais; consultoria e assistência técnica para a criação de 

uma empresa; incentivo à mobilidade dos trabalhadores através da concessão de prémios de 

mobilidade, instalação e recolocação quando um emprego é aceite numa área diferente da do 

domicílio (residência); prémio de inserção igual ao indicador social de referência para 

diplomados com mais de 26 anos, inscritos na Agência Nacional de Emprego, que encontrem 

um emprego a tempo inteiro durante mais de 12 meses; prémio de inserção (o prémio 

consiste no pagamento do subsídio de desemprego durante todo o período de desemprego a 

que têm direito ) para diplomados desempregados inscritos na Agência Nacional de Emprego 

que encontrem um emprego durante mais de 12 meses durante o seu período de 

desemprego. 

Existem também medidas de incentivo aos empresários para criar novos empregos e 

empregar desempregados, tais como: fundos oferecidos aos empresários para empregar 
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diplomados do ensino secundário, pós-secundário e superior, bem como diplomados com 

deficiência; financiamento para empresários que empregam desempregados com mais de 45 

anos ou desempregados que são pais solteiros e apoiam famílias monoparentais; fundos para 

empresários que empregam anteriores desempregados que precisam de trabalhar por mais 

cinco anos para poderem beneficiar de uma pensão. 

As medidas para a participação no mercado de trabalho de jovens em risco de marginalização 

social em vigor são: aconselhamento social personalizado; atividades de divulgação e 

sensibilização para aumentar a sensibilização dos empresários para o emprego de jovens em 

risco de marginalização social; incentivo aos empresários para empregarem jovens em risco 

de marginalização social através de incentivos financeiros. Estas medidas foram alargadas aos 

NEET e aos desempregados de longa duração. 

Há uma alteração no montante do incentivo financeiro oferecido aos empresários para 

empregar as seguintes pessoas: diplomados, diplomados com deficiência e pessoas com 

deficiência, desempregados com mais de 45 anos, desempregados de longa duração, NEET, 

pais solteiros, desempregados que ainda têm 5 anos antes de atingirem a idade legal de 

reforma ou, em alternativa, que ainda têm 5 anos antes da reforma. O montante é de 900 

RON (185 euros) durante 12 meses, desde que o respetivo trabalhador fique empregado pelo 

menos durante 18 meses. Na sequência da adoção da Portaria de Emergência 60/Julho de 

2018, o montante do incentivo financeiro concedido aos empresários aumenta para 2.250 

RON (464 euros). Desde 2018, os desempregados podem receber subsídio de desemprego 

mesmo que aufiram rendimentos de outras atividades reconhecidas por lei, desde que 

permaneçam ao abrigo do indicador de referência nacional (500 RON / 103 euros). 

Foi criado um programa de emprego para jovens entre os 16 e os 26 anos em risco de 

marginalização social para aumentar o nível de emprego de várias categorias de jovens: jovens 

institucionalizados, jovens deficientes, jovens sem família ou cuja família não os pode 

sustentar, jovens com crianças a seu cargo, jovens prisioneiros/ex-prisioneiros e jovens 

vítimas de tráfico. Isto foi conseguido através de aconselhamento social personalizado e de 

incentivos financeiros para os empresários. É interessante notar que, embora o montante 

atribuído às medidas ativas tenha aumentado ao longo do tempo, a dotação para este 
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programa diminuiu 22% entre 2016 e 2017. No primeiro trimestre de 2018, o programa 

ascendeu a 1 539 556 RON (317 528 euros). 

1.2. Indicadores de resultados de base dos PB do Projeto NESET - valores e 

interpretação 
 

A seguir, são fornecidos indicadores de resultados específicos (tal como definidos na proposta 

do projeto) a nível transnacional, que servem para reafirmar os objetivos do NESET e, 

subsequentemente, fazer avaliações credíveis sobre o progresso do projeto e respetivos 

resultados. Os valores dos indicadores de base são definidos no quadro seguinte, com base 

nos dados disponíveis em fontes publicamente disponíveis e nas estimativas dos peritos dos 

autores dos relatórios nacionais, dos quais o presente relatório é uma síntese. 

Os valores de base dos indicadores de resultados acima referidos são calculados com base na 

informação encontrada nos Relatórios Nacionais sobre os Jovens na Indústria do Turismo - 

Situação e Desafios, fornecidos pelos respetivos Parceiros do Projeto NESET. Foram feitas 

algumas adaptações com base nos dados disponíveis nas bases de dados estatísticos oficiais 

(por exemplo, Eurostat), para que os números fornecidos no quadro acima fossem coerentes 

em termos da metodologia utilizada nos Países Beneficiários. 

Quadro 1. Indicadores de resultados do Projeto NESET - valores agregados para os países 

beneficiários do projeto 

Resultado  Indicadores 
Unidade 

Medida 

Valor de 

referência 

Ano 

referência 

Melhoria da 

situação do 

emprego dos 

NEET/grupo alvo 

Número de NEET/grupo alvo 

envolvido na procura ativa de 

emprego 

Número  533 127 2018 

Número de NEET/grupo alvo no 

processo de criação dos seus 

próprios negócios 

 

Número 161 823 2018 

Aumento da 

participação na 

educação e 

formação dos 

antigos 

NEET/grupo alvo 

Número de antigos NEET/grupo 

alvo matriculados na educação e 

formação, incluindo a Formação 

em Contexto de Trabalho 

Número 11 832 2018 

Número de antigos NEET/grupo 

alvo inscritos em programas de 

Número 15 321 2018 
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aprendizagem e/ou de 

mobilidade 

 

 

Abordagens 

inovadoras para 

reduzir o 

desemprego dos 

jovens 

desenvolvidas ou 

adotadas 

Número de novas abordagens, 

métodos e práticas 

desenvolvidos, pilotados ou 

adotados 

Número de 

abordagens / 

métodos / 

Práticas 

individuais  

33 2018 

Número de novos serviços 

destinados a jovens 

desempregados estabelecidos, 

reforçados ou adotados 

Número de 

serviços 

individuais 

31 2018 

Número de beneficiários dos 

serviços prestados 

Número 97 620 2018 

Reforço da 

cooperação 

transnacional em 

matéria de 

mercado de 

trabalho 

Número de entidades elegíveis 

dos Estados doadores que 

participam em projetos de 

cooperação transnacional 

Número 502 2018 

Número de entidades elegíveis 

dos Estados-Membros da UE que 

participam em projetos de 

cooperação transnacional 

Número 1 687 2018 

 

Quanto ao nível dos valores de base dos indicadores de resultados, tal como apresentados no 

quadro supra, pode inferir-se que, se forem cumpridos, os objetivos estabelecidos pelo 

projeto NESET têm potencial para contribuir seriamente para a melhoria da situação dos 

jovens no mercado de trabalho (incluindo o da indústria do turismo) nos países beneficiários 

do projeto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao fornecer uma panorâmica da situação e dos desafios enfrentados pelos jovens do sector 

do turismo nos países beneficiários da parceria NESET, associados às inadequações de 

competências existentes e à escassez de mão-de-obra, ao delinear a necessidade de um apoio 

orientado para a capacitação e integração social dos jovens no turismo e ao recolher valores 

específicos de indicadores de resultados de base a nível transnacional, o presente Relatório 

de Síntese constitui uma base sólida para as atividades subsequentes no âmbito do Projeto 

NESET. 

Estes últimos incluem a obtenção de uma visão mais profunda dos desafios enfrentados pelos 

jovens no mercado de trabalho do sector do turismo associados a lacunas de competências, 

desajustamentos de competências e escassez de mão-de-obra. Estes dados foram recolhidos 

través da realização de inquéritos junto dos jovens e dos empregadores no sector do turismo, 

juntamente com a identificação de boas práticas e histórias de sucesso no domínio da 

integração sustentável dos jovens no sector do turismo, como parte das Tarefa n.º 3. Todos 

os resultados do levantamento de competências realizado nos PB do Projeto NESET servirão 

para desenvolver recursos educativos para melhorar as competências sociais, a 

empregabilidade e as perspetivas empreendedoras dos jovens no turismo no âmbito da Tarefa 

NESET n.º 4.  
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