w w w w.essa-spor t.eu

PRIMEIRO INQUÉRITO EUROPEU ÀS ENTIDADES
EMPREGADORAS DO SECTOR DO DESPORTO E DA
ATIVIDADE FÍSICA SOBRE AS COMPETÊNCIAS DA
SUA FORÇA DE TRABALHO
AJUDE A MOLDAR A FORÇA DE TRABALHO DO DESPORTO PARA O FUTURO
O inquérito faz parte do projeto ESSA-Sport, financiado pela Comissão Europeia no âmbito do Erasmus+, e coordenado
pelo Observatório Europeu do Desporto e Emprego (European Observatoire of Sport and Employment - EOSE).
É uma iniciativa transnacional para toda a UE, com a participação de 18 parceiros nacionais e 5 redes europeias.
O título completo do projeto é Aliança Europeia de Competências Setoriais para o Desporto e Atividade Física (ESSASport).
O objetivo do projeto é melhorar a oferta de competências para o sector. As opiniões dos empregadores são vitais
para o sucesso do projeto e os resultados da pesquisa serão usados para constituir:
>> 28 relatórios nacionais e planos de ação para o sector do Desporto - um para cada estado membro da UE;
>> A primeira análise ao nível da UE sobre o emprego e as competências em todo o sector;
>> A primeira cimeira de competências da UE para o sector do desporto será organizada em 2019.
>>
Pretendemos apresentar os pontos de vista dos empregadores sobre as realidades e desafios que o sector do
desporto enfrenta, que está a crescer, a mudar e a tornar-se cada vez mais importante para o futuro económico e
social da Europa, e, simultaneamente, fazer recomendações para ações futuras.

PRECISAMOS DE SABER A SUA OPINIÃO
Ao preencher o questionário, fornecerá evidências vitais do seu país que:
>> Influenciarão a oferta de educação e formação, de modo a garantir que o setor tenha a mão-de-obra qualificada
de profissionais e voluntários de que precisa para ter sucesso;
>> Ajudar a formar o emprego e o aconselhamento profissional.
Obrigado por dedicar o seu tempo a responder a esta importante pesquisa.
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