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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.  

Este Relatório de Síntese Nacional apresenta uma metodologia, identificação e relato de uma série 

de boas práticas / histórias de sucesso de emprego/empreendedorismo sustentável para jovens 

na indústria do turismo nos países parceiros NESET. As boas práticas e histórias de sucesso são 

definidas como tal: 

As boas práticas são práticas ou programas que tiveram impacto no principal do grupo-alvo 

do Projecto NESET, nomeadamente indivíduos vulneráveis com idades compreendidas entre 

os 15 e os 29 anos (com destaque para a faixa etária dos 25-29 anos) na indústria do turismo 

e/ou no emprego juvenil. Assim, as boas práticas são programas, práticas ou projectos 

empresariais que contribuíram para a integração bem sucedida deste grupo-alvo específico 

no mercado de trabalho. 

O Relatório Síntese de Boas Práticas é a compilação de todos os relatórios dos países parceiros. 

O Relatório de Boas Práticas dos parceiros seguiu uma estrutura genérica, proposta pelo 

parceiro doador Einurd ltd. (PP No.13). 

Capítulo 1: Breve resumo baseado em dados quantitativos recolhidos sobre o 

espírito empresarial/emprego sustentável dos jovens no sector do turismo, nos 

países parceiros. 

Capítulo 2: Exemplos de boas práticas de todos os países parceiros. 

A equipa da Einurd gostaria de agradecer a cooperação de todos os parceiros do Projecto NESET 

pela sua contribuição para este relatório. 

Einurd Ltd. / Março, 2020  

                                                           
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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RESUMO 
 

O Relatório Síntese sobre Boas Práticas e Histórias de Sucesso para o emprego sustentável dos 

jovens nos países parceiros resume a situação dos NEET (jovens que não frequentam o ensino, 

o emprego ou a formação).  

Um dos principais desafios na Europa de hoje é o desemprego juvenil. Embora o problema 

tivesse sido identificado antes da crise financeira, os jovens eram mais afectados do que os 

adultos quando se tratava de desemprego, sendo as taxas de desemprego até três vezes 

superiores às taxas de desemprego dos adultos nos anos entre 2009-2013 (Christofides, 2018, 

p.1). Se olharmos para os números de 2019, o desemprego juvenil (menos de 25 anos) 

diminuiu. A taxa de desemprego juvenil foi de 15,9% na zona euro, tendo a mais elevada sido 

registada na Grécia (22,3%), Espanha (32,8%) e Itália (28,0%) (Eurostat, 2019, pp.1-6).  

O objectivo dos relatórios de boas práticas era ter uma ideia do que funciona para os jovens, 

como podemos formar, apoiar e como podemos activar os jovens na Europa no mercado de 

trabalho. Este relatório fará parte da investigação realizada para desenvolver um currículo 

para o programa de formação do grupo NEET. Nos relatórios, cada um dos países parceiros foi 

responsável pela análise dos recursos e das partes interessadas recentes, bem como pela 

selecção e introdução de 5 exemplos de boas práticas do seu país.  
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INTRODUÇÃO 
 

No relatório síntese foram resumidos os relatórios de boas práticas dos países parceiros, 

Bulgária, Chipre, Itália, Portugal, Islândia, Grécia e Roménia. No primeiro capítulo escrevemos 

um pequeno texto sobre a situação em cada país parceiro, o mercado de emprego, o grupo 

NEET, as políticas nacionais e das partes interessadas e a importância e impacto da indústria 

do turismo em cada um dos países.  No segundo capítulo, vamos rever os exemplos de 

melhores práticas apresentados nos relatórios, ordenando-os e analisando as semelhanças e 

a forma como podem ajudar a desenvolver materiais didácticos para o grupo NEET envolvido 

no projecto. A indústria do turismo nos países parceiros tem sido uma das mais importantes 

fontes de emprego e de exportação. Por isso, oferece aos jovens do grupo NEET uma 

oportunidade de adquirir conhecimentos e experiências importantes. Os exemplos foram 

muito diversos e serão, portanto, divididos em diferentes capítulos. 

 

 

O primeiro é o ambiente sustentável e a comunidade, projectos que têm vindo a tornar-se 

cada vez mais populares nos últimos anos e que se centram frequentemente em factores 

ambientais. Estes projectos também nos dão uma ideia das possibilidades de utilizar a 

comunidade ou arquitectos antigos para desenvolver novas ideias e empresas, e com isso, 

muitas vezes, a começar com um orçamento mais baixo do que o que seria necessário de outra 

forma. Mostra também como pode ser bem sucedido quando um grupo de pessoas se reúne 

e trabalha em ideias e projectos. O segundo, Innovation Entrepreneurship, que se centra em 

novas ideias desenvolvidas por jovens empresários, mostra-nos que, apesar da situação 

económica e pessoal, as boas ideias, o pensamento criativo e os planos empresariais bem 

desenvolvidos funcionam e têm potencial para serem bem sucedidos. O último capítulo 
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Formação, mostra os projectos de formação que têm sido um sucesso nos países parceiros e 

como os jovens podem ser encorajados e bem sucedidos com o apoio adequado.  

As melhores práticas do relatório permitem compreender o que tem funcionado nos países e 

como podemos motivar e ajudar o grupo NEET atingir o seu potencial, ter esperança e ter 

impacto no seu próprio futuro.  
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1. BREVE RESUMO SOBRE EMPREENDEDORISMO/ EMPREGO JUVENIL 

SUSTENTÁVEL NO SECTOR DO TURISMO 
 

1.1. O turismo e o grupo NEET 
 

Todos os países parceiros foram atingidos pelos efeitos da crise financeira que tem vindo a 

ocorrer na União Europeia desde o final de 2007. Contudo, a indústria do turismo tem tido um 

grande impulso na recuperação no aumento constante da crise financeira, atingindo uma 

elevada percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), associada a grandes receitas de 

exportação e responsável por uma elevada percentagem de emprego.  Embora o impacto 

varie de país para país, podemos ver a importância do sector nos diferentes parceiros do 

projeto, ver quadro abaixo. 

Países Percentagem do Turismo do PIB 

Bulgaria  13% 

Croatia 19% 

Chipre 7%  

Grécia 19,7% 

Islândia 10% 

Italia 11,8% 

Portugal  7,8% 

Roménia  2,1 % 

Quadro 1.1. A indústria do turismo e o seu contributo para o PIB nacional (Relatórios 

Nacionais). 
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1.2. Desemprego e estatísticas dos países parceiros 
 

Em todos os países parceiros tem havido uma tendência crescente de desemprego associada 

ao grupo dos NEET.  

Em Portugal, o emprego dos jovens aumentou de forma constante nos últimos 10 anos e, em 

2018, a percentagem de jovens desempregados era de 10,1 por cento (APSU, 2019).  

Na Croácia, a percentagem é mais elevada com 18,5 por cento de indivíduos entre os 20-34 

anos de idade desempregados e 17 por cento de indivíduos entre os 15-29 anos, ou seja, o 

grupo dos NEET (VE-GO-RA, 2019). 

 

 

Quadro 1.2. Taxa de desemprego juvenil nos Estados-Membros da UE - Agosto de 2019 

(Eurostat, 2019, pp.1-6).  
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1.3. Políticas nacionais e públicas 
 

As políticas públicas e os agentes nacionais podem ter papeis diferenciados no que respeita a 

questões das pessoas e da sociedade. Uma das responsabilidades dos governos e dos 

municípios de hoje é agir quando uma grande parte da população do país se debate com 

dificuldades. Nos últimos anos, o grupo NEET ou os jovens entre os 15 e os 29 anos têm tido 

dificuldades na Europa, depois da crise financeira do final de 2000 e das lutas que temos visto 

no mercado de trabalho. Isto conduziu a um elevado desemprego nestas faixas etárias, com 

um impacto na sociedade. Como resultado uma grande parte da população ficou 

desempregada e desanimada. Em cada um dos países parceiros, as políticas públicas 

contribuíram para fazer a diferença no que respeita ao emprego do grupo dos NEET. 

Todos os países parceiros têm uma política ou estratégia nacional para apoiar os jovens. Todos 

os membros da UE implementaram um plano nacional para a Garantia Europeia da Juventude. 

Este programa obriga os Estados-Membros a proporcionar às pessoas com menos de 25 anos 

uma oferta de emprego, educação contínua, aprendizagem e estágio de qualidade, num 

período de quatro meses após o desemprego ou o abandono do ensino formal. Para além de 

planos de implementação específicos em todos os países parceiros (com excepção da Islândia) 

no âmbito da Garantia Jovem, todos os países parceiros dispõem de vários programas 

centrados no espírito empresarial no sector do turismo. 

Na Bulgária, a política de desemprego dos jovens é implementada através de um plano 

nacional de implementação especificamente concebido para a Garantia Europeia da 

Juventude. A implementação deste plano começa em 2014 e termina em 2020. Vários outros 

programas estão disponíveis a nível nacional, proporcionando o desenvolvimento da carreira 

dos jovens e o acesso a recursos. As estratégias envolvem a promoção da actividade 

económica e o desenvolvimento da carreira dos jovens, a melhoria do acesso à informação e 

a serviços de qualidade e a prevenção da exclusão social dos jovens desfavorecidos e do 

desenvolvimento dos jovens em pequenos aglomerados populacionais (Cluster, 2019). 
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Na Croácia, o programa Garantia Europeia da Juventude foi lançado em 2013. O programa 

teve como propósito sensibilizar, quer para o desemprego registado, quer para outros grupos 

vulneráveis. Uma das medidas do programa consiste em reforçar o apoio ao desenvolvimento 

profissional, proporcionando programas de educação adicionais para os recém-empregados 

ou recém-desempregados devido aos avanços tecnológicos no seu antigo emprego.  A criação 

de uma rede de orientação profissional ao longo da vida (LLCG) em toda a Croácia 

proporcionou apoio à orientação profissional a todos os cidadãos croatas, com um dos 

principais objectivos de criar medidas específicas de identificação e activação dos jovens NEET 

(Relatório Croácia). 

Foram tomadas várias medidas em Chipre para combater o desemprego. O desemprego 

juvenil, que aborda especificamente os jovens NEET com idade entre os 15-24 anos de idade, 

é uma prioridade no Plano de Acção Nacional para o Emprego dos Jovens (PANFY) durante os 

anos 2015-17. No âmbito do PANFY, o Chipre tinha introduzido várias medidas destinadas a 

apoiar a implementação da Garantia Europeia da Juventude, que se centravam 

principalmente na reforma das Políticas Ativas no Mercado de Trabalho do Chipre e na 

reforma do seu sistema de ensino e formação profissionais (ENOROS CONSULTING LTD, 2019). 

Na Grécia, o desenvolvimento sustentável do sector do turismo constitui uma prioridade 

política. A implementação de programas que reforcem as aptidões e as competências dos 

jovens constitui uma prioridade política. O desenvolvimento do espírito empresarial é apoiado 

através de vários regimes de financiamento nacionais; tais regimes não são explicitamente 

sectoriais (SARONNIS S.A., 2019). 

As regiões italianas tentaram conter os efeitos negativos da crise nos jovens através da 

introdução de políticas integradas de formação e emprego. Em muitos casos, utilizaram 

"planos especiais para o emprego dos jovens". As medidas incluem a educação, a 

aprendizagem e o estágio profissional. A Itália lançou o Plano Estratégico de Desenvolvimento 

do Turismo para os anos 2017-2022. Os principais objectivos são: inovar, especializar e 

integrar a oferta nacional; reforçar a competitividade do sistema turístico; desenvolver um 
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marketing eficaz e inovador; conseguir uma governação eficiente e participativa no processo 

de elaboração e definição do plano e das políticas de turismo (TUCEP, 2019). 

Em Portugal, o Programa Garantia Jovem foi criado em 2016. O programa tem três objectivos 

principais: melhorar as qualificações dos jovens; facilitar a transição para o mercado de 

trabalho; reduzir o desemprego dos jovens. Desde Setembro de 2017, foi criado o Programa 

Empreende Já para apoiar a empregabilidade dos jovens NEET (APSU, 2019). 

As políticas relacionadas com o grupo NEET, na Islândia aplicam-se, também a outros grupos 

sem educação ou trabalho. No entanto, é dada grande ênfase ao apoio aos jovens para 

continuarem a sua educação, prestando-lhes apoio social, reabilitação e formação 

profissional. Embora existam várias organizações que se concentram na formação e inovação 

no turismo, os NEET não são um grupo-alvo para tais iniciativas (Einurd, 2019).   
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2. EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS 

Neste capítulo de apresentação de boas práticas, os exemplos foram divididos em categorias, 

como forma de se ter uma melhor visão geral dos casos apresentados.  Muitos dos exemplos 

dados pelos parceiros foram empresas em que o enfoque foi a sustentabilidade, tanto no 

turismo como no ambiente. Todos os exemplos tinham como propósito mostrar como ideias 

diferentes podem estar associadas à sustentabilidade, enquanto prioridade nos últimos anos 

e como construir, com sucesso, uma empresa que se concentre nestes factores. No capítulo 

seguinte, apresentamos empresas e projectos que se relacionam todos com o 

empreendedorismo, tendo em conta as suas especificidades. E, por último, concentro-me nos 

projectos/empresas em que o principal objectivo é a formação. Ainda que os exemplos 

estejam divididos em 3 capítulos, muitos deles estão abrangidos por mais do que uma destas 

categorias. Na matriz de boas práticas, na página seguinte, podemos constatar que a mesma 

empresa aparece com  exemplos de boas práticas foram nas 3 categorias e, ao mesmo tempo, 

mostram-nos a versatilidade dos exemplos dados por cada país. 
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IS Hringsjá - rehabilitation     x  

IS 
Fjölsmiðjan - vocational 

training 
    x  

IS TTRAIN     x  

IS Startup Tourism   x    
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IT Acadmia Creative Turismo   x  x  

IT Ecobnb x  x   x 

IT Tribewanted Monestevole x      

IT 
Biograturism Sant’egle of 

Sorano 
x      

IT CicerOOs  x     

IT Motus Initiative   x  x  

IT 
Community based nature 

tourism 
x     x 

HR Fortress of culture Sibenik    x   

HR Muzes ltd. Zagreb   x x   

HR 
Temporary employment in 

tourism 
     x 

HR Backpack Lts for services   x x   

HR Kljucic Brdo - Excursion site x   x   

PT Three of life design x     x 

PT Glocal Ericeira  x    x 
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PT Frog Digital  x    x 

PT Bee Cork x     x 

BG AX! Sports    x   

BG Peri Volas    x  x 

BG Plovdiv Unfolded   x    

BG Canapé connection    x   

BG 
Bulgaria Wine Tours - Zine & 

Vasil 
   x  x 

CY HeartCyprus  x x x  x 

CY 
Scheme for Promoting 

Agrotourism 
x x x x  x 

CY 
Cyprus Agro tourism 

Company 
x     x 

CY YURTS in cyprus x      

CY 
Cyprus Sustainable Tourism 

Initiative 
x  x x x  

GR Villas in Kefallinia x  x    

GR 
Traditional 

x  x    
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Restaurant/Tavern in 

Messinia 

GR 
Intergenerational transition 

in tourist enterprise 
  x    

GR 

Voucher programme - young 

persons’ employment in 

tourism 

     x 

ROU GAL Somes-Nadas x  x    

ROU Copsa Mare Guest Houses    x x   

ROU Hadar Chalet   x x   

ROU Impact Hub Bucharest   x  x  

ROU MBQ x  x    
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2.1. Ambiente sustentável e comunidade 
 

Melhores práticas nesta categoria 

 Ecobnb (IT)       

 Tree of Life (PT) 

 Tribewanted Monestovle (IT) 

 Fortress of culture Sibenik (HR) 

 BeeCork (PT) 

 Copoparetice Briganti di Cerreto (IT) 

 YURTS in Cyprus (CY) 

 Agriturismo Sant-egle of Sorino (IT) 

 Kljucic Brdo (HR) 

 Muzes ltd. (HR) 

 The Scheme for promoting agritourism (CY) 

 Cyprus sustainable tourism initiative (CY) 

 Biograturism Sant’egle of Sorono (IT) 

 

Com o turismo sustentável, o objectivo é que as empresas ou programas apresentem 

resultados sociais e ambientais positivos na comunidade, na indústria e no ambiente. Muitos 

dos exemplos dos países parceiros centraram-se neste aspecto, em que os objectivos dos 
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projectos são ter um impacto positivo na comunidade e no ambiente. Em Itália, todos os 

exemplos de empreendedorismo se centraram, de alguma forma, na sustentabilidade. 

Muitos dos relatórios tinham exemplos de turismo sustentável, o maior grupo, mas muitos 

dos projectos estavam também ligados a outras categorias.  A Ecobnb de Itália é um dos 

exemplos, um website que ajuda os viajantes a seleccionar um alojamento amigo do ambiente 

e uma comunidade de turismo sustentável, embora o exemplo também esteja ligado à 

tecnologia. O sítio web mostra as pegadas ambientais de cada hotel, pousada, B&B, etc. E a 

própria empresa concentra-se na menor pegada ambiental possível e é gerida a 100% com 

energia limpa.  

A empresa foi fundada pela empresária social Simone Riccardi e foi co-fundada pela União 

Europeia e ganhou o capital semente (Seed Money) , um fundo de capital de iniciativa a novos 

projetos que apoia as iniciativas empresariais centradas na inovação e nos sectores de alta 

tecnologia. E também em Itália a Sant'Egle, a primeira quinta em Itália que abraça e aplica a 

agricultura biológica sinérgica. A quinta utilizou apenas fontes renováveis para ter uma 

energia 100% limpa. Os produtos das terras de Sant-Egle vão desde os cereais aos legumes, 

árvores de fruto, oliveiras e vinhas são cultivados respeitando o ciclo natural (TUCEP, 2019). 

A Árvore da Vida de Portugal apresenta temas semelhantes, com A Árvore da Vida que 

desenvolve e comercializa habitações e soluções. O seu principal produto será a Árvore da 

Vida Eco design de cabana modular, onde o design é semelhante ao das casas modulares, mas 

soluções ecológicas e tecnológicas integradas (APSU, 2019). 

Muitos dos exemplos falam de como os empresários pegavam em algo que já existia e o 

utilizavam para construir algo novo. Este seria um bom exemplo de como utilizar os recursos 

próprios dos países ou das cidades, não tendo muito provavelmente de começar com o 

mesmo montante de custo inicial que o necessário. Em Portugal, Itália e Chipre, tivemos 

exemplos disso.  Em Itália, o Tribewanted Monestevole, uma aldeia do século XV no interior 

da Úmbria, que foi convertida em três apartamentos de férias tradicionais e sustentáveis. Na 

Croácia, a Fortaleza da cultura Sibenik, que começou com duas organizações sem fins 
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lucrativos que reuniam sobretudo jovens que começaram a fazer voluntariado com o 

objectivo de limpar e decorar a fortaleza Sibenik. Em seguida, elaboraram um plano para gerir 

a Fortaleza e a cidade deu-lhes os direitos de a gerir. A instituição tornou-se completamente 

auto-sustentável e de ano para ano possui um rico programa cultural criado por uma equipa 

de 22 jovens colaboradores (VE-GO-RA, 2019).  

Outro exemplo que utiliza os seus recursos para criar algo novo é o BeeCork, de Portugal. 

Portugal é o maior produtor de cortiça do mundo e a empresa utilizou os recursos disponíveis 

para criar a BeeCork, uma empresa que utiliza recursos locais para fazer uma cortiça amiga do 

ambiente, rentável e sustentável (APSU, 2019, p. 20). 

Outras ideias sustentáveis foram hotéis ou Bed & breakfast que utilizaram a ideia de construir 

comunidades amigas do ambiente e oferecer visitas guiadas ou um guia a locais que de outra 

forma não seriam vistos. Em Itália, um hotel e comunidade baseados no turismo de natureza, 

o Cooparetice Briganti di Cerreto, um antigo moinho nas margens do rio Secchia, no coração 

do parque nacional Turscan-Emilian Aoennines.  O hotel organiza passeios de bicicleta de 

montanha, a pé e a cavalo no parque nacional, serve alimentos orgânicos e locais, mais de 

80% dos resíduos são reciclados, construção verde, redutor do fluxo de água e recuperação e 

reutilização das águas pluviais (TUCEP, 2019). No Chipre é dado um exemplo do projecto Yurts, 

um Bed & Breakfast sustentável nas colinas do vale rural nos arredores da aldeia de Simou, 

em Paohos, e da iniciativa de turismo sustentável em Chipre, que visa aproveitar a procura 

turística com a oferta de recursos turísticos para desenvolver uma abordagem sustentável do 

turismo em Chipre (ENOROS CONSULTING LTD., 2019). Em Itália, Agriturismo Sant-egle de 

Sorino, uma eco-agricultura em Itália que engloba e aplica a agricultura biológica sinérgica 

(TUCEP, 2019). Na Croácia, o sítio de excursão de Kljucic Brdo. Manuela Matković teve a ideia 

no final do seu curso, ela e a sua família tiveram a ideia de utilizar os recursos que possuem e 

criar um ambiente único para a atmosfera final e o pleno gozo no ambiente natural do gorice 

Vukomeričke. Fica apenas a 10 km de Velika Gorica, ou a 25 km de Zagreb, contudo longe 

suficiente para experimentar a atmosfera da vida campestre e da bela natureza. Um complexo 

turístico inclui inúmeras colinas, pastagens, bosques, pomares, vinhedos e o mini zoológico e 
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uma rica oferta culinária doméstica. O objecto "Excursion sites Ključić Brdo'' consiste em casas 

de madeira autóctones para alojamento de hóspedes (VE-GO-RA, 2019). 

Outros países parceiros falaram de projectos de melhores práticas que se enquadram tanto 

no âmbito do turismo como da sustentabilidade. Na Croácia, Muzes ltd. em Zagreb construiu 

uma nova forma de proteger e promover a arte e o conhecimento e inspirar aqueles que criam 

e aqueles que gostam da criação. As equipas de Muzes têm mais de 30 anos e exploram novas 

abordagens sobre como gerir instituições históricas e culturais, a fim de se tornarem uma 

parte mais sustentável e significativa da oferta turística (VE-GO-RA, 2019).  

No Chipre temos programas que se concentram no apoio a novas ideias relacionadas com o 

ambiente sustentável; O Scheme for promoting agritourism and Cyprus sustainable tourism 

initiative. A iniciativa de turismo sustentável em Chipre (CSTI) tem como objectivo aproveitar 

a procura turística (operadores turísticos, agentes) com a oferta de recursos turísticos 

(pequenos produtores e respectivas comunidades), de modo a desenvolver uma abordagem 

sustentável do turismo em Chipre. O regime de promoção do agroturismo tem por objectivo 

incentivar os investimentos das pequenas e médias empresas centrados na promoção e 

enriquecimento dos elementos ambientais do património cultural da paisagem rural, a fim de 

complementar e/ou reforçar o emprego dos residentes e a recuperação, conservação, 

reabilitação e valorização do carácter tradicional e da autenticidade da paisagem rural, que 

constituem o pano de fundo para o desenvolvimento do agriturismo e a criação de novas 

unidades de agriturismo e estimular ainda mais o turismo rural (ENOROS CONSULTING LTD, 

2019). 

2.1.1. Resumo 

Todos os exemplos acima mencionados, que constam dos relatórios apresentados, apontam 

como prioridade o turismo sustentável. Um novo desafio emerge no ambiente global e este 

tem como base a procura de actividades de turismo sustentável e ambiental, por parte das 

pessoas que viajam. Este novo tipo de procura demonstra ser um factor promissor na indústria 

do turismo.   
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Os projectos diferem na forma como se relacionam com a sustentabilidade, sendo os 

exemplos de Portugal, com a cortiça, que utiliza material sustentável de regiões específicas 

para desenvolver estes produtos e na Croácia, Chipre e Itália o foco centra-se na construção 

de um turismo sustentável, com tecnologia ou a construção de um novo do antigo com 

enfoque na comunidade e na história. Todos estes exemplos têm uma boa forma de nos 

mostrar como ideias diferentes se relacionam com a questão do ambiente sustentável que se 

tornou mais popular nos últimos anos no domínio do turismo. Como já foi dito, a ideia de 

utilizar algo que já existe seria uma boa maneira de os novos empresários entrarem no 

mercado com uma ideia para construir algo novo a partir de algo antigo. 
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2.2. Inovação e Empreendedorismo 
 

Melhores práticas nesta categoria 

 CicerOOs (IT)   

 HeartCyprus (CY) 

 FrogDigital (PT) 

 Glocal Ericeira (PT) 

 Villas in Kefalonia (GR) 

 Bulgaria Wine tours (BG) 

 Traditional Restaurant/ Tavern in Messina (GR) 

 Plovdiv Unfolded - Fold your Mind (BG) 

 AX! Sports (BG) 

 Canapé Connection (BG) 

 Backpack ltd. for services (HR)  

 Peri Volas (BG)  

 Hadar Chalet (ROU)     

 CopsaMare Guesthouses (ROU)              

 MBQ (ROU)          
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Em muitos dos relatórios temos exemplos de indivíduos que tanto constroem novas ideias a 

partir de ideias antigas como de outros que vêem uma oportunidade em algo que está a faltar 

no mercado do turismo. Com a inovação que vemos é ver alguém a fazer algo novo, que pode 

ser uma nova ideia, produto, serviço, tecnologia, mercado, etc. 

Muitos dos empresários mencionados nos relatórios de boas práticas encontraram formas 

inovadoras de utilizar a tecnologia em seu benefício.  

Em Itália, a Empresa CicerOOs está envolvida em projectos e actividades de investigação e 

inovação tecnológica para a valorização dos destinos turísticos. A empresa centra-se nas 

tecnologias dos motores de busca, como a recuperação de informação e a web semântica 

(TUCEP, 2019). 

No Chipre, a HeartCyprus foi desenvolvida por três empresários, com o objectivo de aproveitar 

o poder das redes sociais e criar a plataforma HeartCyprus. Com parcerias com as principais 

organizações públicas e privadas, o projecto é capaz de promover a vida no Chipre, associados 

a actividades, eventos, paisagem, praias, agriturismo, etc. HeartCyprus é uma marca de 

marketing como um guia para Chipre, e este tanto pode ser utilizado para estrangeiros como 

para locais. A empresa tem no seu portfolio mais de 200 visitas virtuais e imagens profissionais 

da ilha, juntamente com material profissional dos sectores da saúde, educação, religião e 

turismo, o HeartCyprus apresenta diariamente todos os principais activos de Chipre. 

Composta por uma equipa de jovens profissionais, especialistas em marketing, redes sociais e 

desenvolvimento de software informático, a plataforma HeartCyprus é actualizada 

diariamente para proporcionar uma plataforma multilingue que convença o turista a visitar a 

ilha uma e outra vez (ENOROS CONSULTING LTD, 2019).   

Outros exemplos foram postos em prática por empresários que se concentraram em algo que 

faltava na sua área e construíram algo que visava colmatar estas falhas. Em Portugal, a Glocal 

Ericeira é uma empresa que faz a ponte entre os turistas e os bens e serviços, garantindo a 

sua utilização sem gastar recursos na angariação de clientes e sem que a Glocal Ericeira tenha 

de deter imóveis/transportes/alojamento para os fornecer aos clientes. Oferecendo uma 
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vasta gama de serviços aos turistas de uma região específica da Ericeira, tais como habitação, 

transportes, passeios, babysitters, massagens, etc. (APSU, 2019). 

Na Grécia, villas nas ilhas Kefalonia, uma empresa criada, por um jovem empresario, teve 

como propósito enfrentar os desafios com que se deparou para promover o seu negócio. Este 

constitui um exemplo da tenacidade que os empresários enfrentam ao criar uma empresa ou 

em desenvolver uma ideia.  No início, ele queria construir e vender moradias, mas 

inesperadamente o mercado imobiliário começou a deteriorar-se e vendê-las deixou de ser 

uma opção. Depois, tomou a ideia de se tornar empresário no turismo e começou a alugar as 

villas (SARONNIS S.A, 2019).  

Outro exemplo que podemos ver da Bulgária com a Bulgaria Wine Tours - Zinw & Basil, uma 

empresa iniciada pela Zine, centrada nas provas de vinhos búlgaros, começaram em 2013, e 

tem tido um sucesso na promoção do vinho búlgaro aos turistas (Cluster, 2019). 

Outros exemplos mostram que, embora uma ideia seja antiga, isso não significa que não deva 

ser prosseguida.  Podemos olhar para exemplos dos parceiros que falam em continuar com 

um conceito antigo ou em substituir a empresa da família. 

Na Grécia, uma família possuía uma taberna tradicional na montanha de Messina, que 

funcionava há mais de 20 anos e uma jovem mulher que terminava os seus estudos teve como 

propósito desenvolver a empresa familiar. Com novos conhecimentos, no que se refere à 

tecnologia, esta foi bem sucedida onde a educação e os conhecimentos das jovens mulheres 

proporcionaram uma nova perspectiva e experiência à empresa familiar. No relatório é 

referido que, embora a inovação possa ser boa para começar, não é necessariamente 

suficiente à medida que se avança. Aí se refere que "a flexibilidade e a adaptação contínua, 

juntamente com o empenho e o investimento contínuo de tempo e esforço naquilo que se 

gosta de fazer, constituem condições indispensáveis à sobrevivência e ao desenvolvimento" 

(SARONNIS S.A., 2019). 
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Marchela Apostolova começou a trabalhar para a empresa da sua mãe que produz vestuário 

feminino há 20 anos, depois de ter concluído o mestrado em artes visuais, e com essa 

experiência iniciou a sua própria empresa (Cluster, 2019). Na Roménia, a empresa MBQ, que 

está a trabalhar na revalorização do artesanato Rama, quer trazer mais valor ao artesanato e 

ajudar as famílias da pobreza (GEO CLUB, 2019). 

Nos relatórios temos também exemplos de boas práticas de jovens empresários que estão a 

construir uma nova ideia, associda a uma lacuna no mercado. É especialmente importante 

que os jovens desenvolvam novas ideias com base nas suas próprias ideias e que adquiram 

deles conhecimentos sobre o que é necessário para que uma ideia empresarial tenha êxito e 

planeiem a formação dos empresários do grupo NEET. 

Na Bulgária AX! o desporto é um bom exemplo disso, uma empresa de aventura que se 

concentra em muitos desportos radicais como o rafting, remo e outros desportos aquáticos, 

e chegou com sucesso ao mercado do turismo na Bulgária com 20% de todos os clientes vindos 

do estrangeiro. Outro exemplo da Bulgaria é o complexo turístico Peri Volas, que foi criado 

em 2000, com uma ideia de Ivan Nakox e com o apoio financeiro do Programa de 

Desenvolvimento das Zonas Rurais.  O complexo é composto por uma casa de hóspedes, uma 

base de apoio a cavalos e um restaurante de cozinha nacional. 

Também, da Bulgária, Zlatina Petrova e sua irmã gêmea Nadia dirigem um albergue em Sófia. 

Em 2017 as raparigas decidiram construir a sua própria empresa, a Canapé Connection. Hoje 

a empresa gere quatro pousadas em Sófia, tem licença de operador turístico, organiza 

excursões, transfers e eventos e já está a pensar em desenvolver a sua própria produção de 

produtos cosméticos e de limpeza.  Cerca de 97 % dos seus hóspedes são estrangeiros, pelo 

que se penatraram com sucesso no mercado turístico da Bulgária (Cluster, 2019). 

Na Roménia, um Hadar Chalet, um antigo hotel de caça que foi reconstruído e transformado 

num hotel de luxo, com residência para desfrutar da natureza que rodeava a região e é 

considerado um dos mais bem sucedidos empreendimentos turísticos na Roménia. Outro 

projecto desenvolvido de forma semelhante é o Copsa Mare Guest Houses que foram 
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reconstruídas a partir de casas existentes, com enfoque na arquitectura tradicional, e com 

enfoque na privacidade das suas residências no coração da Transilvânia (GEO CLUB, 2020). 

E finalmente temos um exemplo da Croácia, Nikola Branda, um jovem empresário que 

começou com a sua própria empresa de viagens de aventura. A Backpack é uma pequena 

organização de viagens de aventura e outfitter. A empresa proporciona autênticas 

experiências de aventura na Croácia.  O que diferencia a Backpack de outras empresas de 

viagens é que esta empresa pretende mostrar a singularidade e beleza da Croácia a partir de 

uma perspectiva diferente, onde as suas histórias incluem sempre características culturais e 

históricas. As actividades decorrem principalmente fora dos grandes centros turísticos e 

dentro de áreas naturais interessantes, preservadas e protegidas sob guias de bem 

informados sobre os locais que se pretendem conhecer (VE-GO-RA, 2019). 

 

2.2.1 Resumo 

Todos os exemplos mostram como as ideias no turismo podem ser amplas diferenciadas e 

como podemos utilizar ideias diferentes para construir ou melhorar uma já existente. Os 

jovens empresários usaram os seus conhecimentos para construir algo que tivesse sucesso no 

mercado, e tudo isto, constitui um bom exemplo de como o grupo NEET poderia construir os 

seus planos de negócios ou usar os seus conhecimentos para construir ou melhorar uma 

empresa. 

2.3. Formação 
 

Melhores práticas nesta categoria 

 Cyprus System of Vocational Qualification (CY) 

 Hringsjá (IS)   

 Fjölsmiðjan - Vocational training (IS) 
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 TTRAIN (IS) 

 Training in Certified Centres for Employment in Tourism (GR) 

 Academia Creative Turismo (IT)              

 Garantia Jobem (PT) 

 Empreende JÁ (PT) 

 FIT - Fostering Innovation in Tourism (PT) 

 StartUp Tourism (IS) 

 Cyprus department of town planning and housing (CY)                       

 MOTUS initiative (IT)           

 Impact Hub Bucharest (ROU) 

 

Muitos dos relatórios referem programas cujo principal objectivo era apoiar o 

empreendedorismo e/ou empresários ou empresas que tenham beneficiado de projectos de 

formação que fazem a diferença para o grupo NEET. 

No Chipre, foi criado um Sistema de Qualificação Profissional (SQP), co-fundado pelo Fundo 

Social Europeu (FSE). O programa destina-se a trabalhadores, desempregados e pessoas 

economicamente inactivas. O projecto avalia a aprendizagem anterior e certifica a 

qualificação profissional dos candidatos (ENOROS CONSULTING LTD., 2019). 

Na Islândia tem sido desenvolvido um projecto semelhante. Fjölsmiðjan é um centro de 

formação profissional para jovens (16-24 anos). Os participantes são pagos durante a sua 

formação e recebem apoio de acompanhamento após a sua conclusão. Projectos semelhantes 

aos de Fjölsmiðan operam em diferentes partes da Islândia, Ísafjörður, Akureyri e Keflavík 

(Einurd, 2019).  
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Outro centro de reabilitação vocacional na Islândia é Hringsjá, um centro para pessoas com 

18 anos ou mais que estão desempregadas. O estudo de acompanhamento mostra que 75% 

dos indivíduos regressaram aos seus estudos ou ao trabalho depois de terminarem a formação 

profissional. Projecto semelhante Erasmus+ (2015-2017), o TTRAIN foi implementado na 

Islândia e tem por objectivo melhorar a qualificação dos trabalhadores do sector do turismo 

através da criação de um modelo/curriculum de aprendizagem global para os instrutores que 

proporcionam formação no local de trabalho. O projecto centra-se no turismo por ser o sector 

de crescimento mais rápido e mais rentável da Europa (Einurd, 2019). 

Na Grécia, Formação em Centros Certificados para o Emprego no Turismo, foi implementado 

um programa de formação durante os períodos 2015-2018 pela Associação das Empresas de 

Turismo em colaboração com a Associação Helénica de Gestão, que foi ministrado a indivíduos 

do grupo NEET, ou até 29 anos de idade. O objectivo do programa era conseguir que os 

indivíduos tivessem acesso a vouchers de empresas de turismo, para que pudessem obter 

experiência profissional específica do sector. As actividades previstas no programa implicaram  

que o programa de formação profissional contínua e da aprendizagem fosse ajustado aos 

destinatários - 8000 jovens adultos desempregados -. O projeto foi desenvolvido em duas 

fases sucessivas de 1350 e 6650 beneficiários (SARONNIS S.A, 2019). 

E em Itália a iniciativa MOTUS foi lançada conjuntamente pelo Ministério do Desenvolvimento 

Económico e pelo Departamento de Turismo da Presidência do Conselho de Ministros, com o 

objectivo de prestar serviços à indústria do turismo e de formar profissionais altamente 

qualificados capazes de gerir esses serviços. A iniciativa garante às empresas o apoio 

académico, de consultoria e organizacional durante todo o período de formação, em 

particular para a análise dos NEET, a identificação de lacunas nas competências, a 

transferência de competências e a criação de redes de informação (TUCEP, 2019).  

Na Roménia, o Impact Hub Bucareste é uma organização que apoia o empreendedorismo, 

tanto ao nível do apoio social, como da gestão. Estas atividades são feitas através da 

disponibilização de instalações e workshops comunitários (GEO CLUB, 2020). 
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Nos relatórios foram também mencionados alguns programas que ajudam a criar empresas e 

a desenvolver o espírito empresarial. Em Itália, a Acedemia Creative Turismo (IT) é um 

programa educativo cujo foco principal é ensinar o empreendedorismo a desenvolver uma 

ideia para o mercado turístico. O programa é mundial, mas em Itália dá a possibilidade de 

cursos especiais e de ajuda (TUCEP, 2019). 

Em Portugal a Garantia Jovem - IEFP através da Guarantia Jovem é um programa que facilita 

a transição dos jovens para o mercado de trabalho para reduzir o desemprego. O programa 

pretende mapear os jovens que se encontram em situação de desemprego e utilizar os 

indivíduos que estão no terreno com os jovens para lhes proporcionar as ferramentas de que 

necessitam e, espera-se, aumentar a sua qualificação, bem como apoiar ao emprego através 

de estágios. Outro programa que tem apresentado resultados promissores é o Empreende Já, 

que foi criado em 2017. O programa visa apoiar a empregabilidade dos jovens NEET. 

No relatório podemos ver que muitos dos exemplos de melhores práticas foram apoiados pelo 

programa, onde os empresários têm a oportunidade de receber ajuda e apoio para que as 

suas empresas se estabeleçam no mercado. O programa utiliza indivíduos com conhecimentos 

sobre o mercado, para ajudar os empresários a formar planos de marketing e outras 

ferramentas importantes para a criação de uma empresa. FIT - promover a inovação no 

turismo é um programa semelhante ao Empreende Já, visa estimular novos projectos 

turísticos disruptivos e apoiar o empreendedorismo, ajudando no desenvolvimento de ideias 

e modelos de negócio (APSU, 2019).   

Semelhante a este programa é o turismo StartUP na Islândia, o principal objectivo do projecto 

é promover a inovação no turismo, reforçar a criação de novas empresas, aumentar as 

oportunidades de lazer e incentivar uma distribuição equilibrada do turismo na Islândia e ao 

longo dos anos (Einurd, 2019).  

No Chipre, o departamento de urbanismo e habitação está a aceitar candidaturas para incluir 

propostas de investimento. Os principais objectivos do programa são incentivar o 

investimento das pequenas e médias empresas, centrando-se na promoção e no 
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enriquecimento da cultura e do património cultural. O projecto é co-fundado pelo Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional no âmbito do programa operacional "competitividade" 

e desenvolvimento sustentável 2014-2020 (ENOROS CONSULTING LTD., 2019). 

 

2.3.1 Conclusão 
 

Todos os exemplos identificados neste capítulo foram bem sucedidos nos países parceiros, e 

tiveram como propósito desenvolver programas de formação e aprendizagem ajustados para 

ajudar o grupo NEET.  Têm sido bem sucedidos não só na formação e educação, mas também 

no apoio e financiamento de jovens empresários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No início do relatório tivemos em conta o efeito que a crise financeira de 2007 teve nos países 

parceiros, com graves problemas no mercado de trabalho, sendo os jovens especialmente afectados. 

Foi também evidente o peso que a indústria do turismo tem nas economias de cada país, revelado pela 

elevada percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), grandes receitas de exportação e 

responsabilidade por uma elevada percentagem de emprego. Todos os países têm algum tipo de 

política nacional de apoio ao grupo NEET e todos os membros da UE implementaram um Plano 

Nacional para a Juventude Europeia, que tenta proporcionar a todos os jovens oportunidades de 

educação / formação ou de trabalho. 

No relatório vimos exemplos de indivíduos que constroem algo novo a partir de ideias antigas, 

de indivíduos que tiveram uma ideia nova e foram capazes de as transformar numa empresa 

próspera e de indivíduos que se juntaram como uma comunidade e construíram algo nas suas 

cidades ou vilas e que foram bem sucedidos. 

No relatório podemos identificar quão diferencidas e amplas são as possibilidades no sector 

do turismo, estando estas relacionado com o aproveitamento de diferentes factores que 

existem na economia de cada um dos países. Os exemplos de melhores práticas dos relatórios 

têm todos em comum o êxito no seu domínio, e o que é interessante é que não são apenas as 

novas ideias que têm êxito, mas também as que se baseiam em ideias antigas.  

O que é relevante nos relatórios nacionais é que, para que um jovem possa construir uma 

empresa ou trabalhar com sucesso na indústria do turismo, necessita de apoio e experiência. 

Muitos dos projectos e empresas mencionados nos relatórios nacionais tiveram apoio e ajuda 

aos seus projectos nos seus países, como o desenvolvimento de planos de negócios, o 

financiamento dos projectos e tutoria. Com este apoio foram capazes de construir ideias e 

empresas de sucesso. Aqueles que não tiveram apoio institucional tiveram muitas vezes o 

apoio das instituíções da comunidade ou das suas famílias, o que mostra o quanto o suporte 
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das suas ideias e vontade é um dos fatores críticos no desenvolvimento de negócios e como 

este pode afectar os indivíduos e, muito provavelmente, o grupo NEET no projecto. 
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