International entrepreneurship
sustainability association

IDEIAS EMPREENDEDORAS
SOBRE TURISMO NO
MEDITERRÂNEO
14 DIAS - 2 PAÍSES - 10 CIDADES

candidata-te

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projecto VOYAGE pretende apoiar o desenvolvimento de novos produto turísticos e consiste num
conjunto de atividades teóricas e práticas para jovens interessados em criar as suas empresas no
sector do Turismo.
Durante as sessões de trabalho (formação, workshops, mentoring e apresentações) serão abordadas
as áreas de liderança, tomada de decisão, trabalho em equipa, comunicação e teorias de marketing ,
bem como formas de desenvolvimento auto-sustentável e estratégias de promoção.
As sessões de trabalho serão complementadas com visitas a empresas de sucesso na cadeia de valor
do turismo.
Para além de sessões em sala e das visitas a empresas este projeto decorrerá a bordo de um veleiro
onde serão desenvolvidas actividades próprias de vela fomentando e pondo em prática métricas de
trabalho em equipa.

Duração do projeto: 14 dias
Datas (apenas inscrição numa ação)
02/04/2016 - 15/04/2016 Chipre - Turquia - Chipre
23/04/2016 - 06/05/2016 Sicília - Malta - Sicília
07/05/2016 - 20/05/2016 Sicília - Malta - Sicília
21/05/2016 - 03/06/2016 Sicília - Malta - Sicília
Custo por participante: 525€ (correspondendo a 15% do custo total da ação prevista de 3.500,00
Euros por participante. Os restantes 85% são co-ﬁnanciados pelo programa COSME da Uniao Europeia.)

Pagamento:
Será efetuado pelo próprio participante ou por patrocinadores em seu nome após
aceitação
Pontos de encontro:
Larnaca, Ercan ou Paphos (Viagem Chipre - Turquia)
Palermo (Viagem Sicília - Malta)
Apoios:
Alojamento / Deslocações (entre paíes) /Alimentação
25,000 USD para desenvolver o projeto às 8 melhores Start-up

Objetivos
Fomentar o empreendedorismo e a criação de empresas turísticas
Fomentar a aprendizagem noutros mercados
Integração Europeia
Combater o desemprego jovem
Capacitar em diversas áreas, tais como: liderança, trabalho em equipa, desenvolvimento auto-sustentável

Requisitos / Participantes
Jovens dos 18 aos 29 anos (interessados na indústria do turismo e na obtenção de competências de empreendedorismo , bem como
aqueles que estão dispostos a relacionar o seu trabalho para o futuro com a indústria do turismo)

Conhecimento da língua inglesa (escrita e falada) - língua de trabalho

Parceiros
(Cordenador)
Europe Social Entrepreneurship and Innovative
Studies Institute (Lithuania).
(Parceiro associado)
EUIESA - International entrepreneurship sustainability
association (Portugal)

(Promotores)
State Department of tourism under the Ministry of Economy (Lithuania)
Lithuanian sailing union (Lituania)
Top Kinisis Hellas MEPE (Grécia)
MoltiVoltiCapovolti (Itália)
Ünlü Apart Pansiyon and Cruises (Turquia)
ARKELLIA (França)
WSTHM (Instytut Turystyki w Warszawie) (Polonia)

Para mais informações contacta-nos através do: Tel: (+351) 21 347 12 79 ou por email para: tfnascimento@euiesa.eu

