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PESQUISA DOCUMENTAL E POR 
QUESTIONÁRIO 
A análise do estado da arte do projeto EKS 

discute a atual situação dos jovens adultos 

que não estão a trabalhar, nem a estudar ou 

a frequentar qualquer tipo de formação 

(NEETs) nos países da parceria, bem como 

todas as medidas existentes para apoiar a 

sua integração no mercado de trabalho, 

apresentando as lacunas existentes em cada 

contexto. O relatório combina a 

investigação documental com os resultados 

obtidos com a pesquisa através de 

questionários aplicados ao grupo-alvo (261 

respostas recolhidas). O relatório apresenta, 

ainda, boas práticas existentes em cada 

contexto nacional que demonstraram serem 

cruciais na conceção de novas soluções 

inovadoras para a criação de uma 

mentalidade empreendedora junto de 

jovens desfavorecidos.  

 

Uma lacuna identificada em todos os países 

parceiros da UE envolvidos é a falta de uma 

mentalidade empreendedora adequada e de 

uma educação empreendedora junto dos 

jovens NEETs. Todos os programas 

existentes, ainda que alguns mais 

suficientes do que outros, falham na oferta 

de uma solução de longa duração para a 

integração dos NEETs no sistema educativo 

e no mercado de trabalho. Medidas de 

política mais inclusivas especificamente 

dirigidas aos jovens NEETs precisam de ser 

desenvolvidas, em cada um dos contextos 

nacionais, no seguimento das orientações 

da Comissão Europeia que apoia os seus 

estados membros na implementação de tais 

planos, e orientadas para as atuais 

necessidades do grupo-alvo. 

VALORES DO 
EKS 

“Ainda que em alguns países 
a situação pareça ser um 
pouco mais positiva do que 
em outros, um tema comum 
que emergiu é a ainda 
existente lacuna a colmatar 
em termos de apoios e 
mecanismos para aumentar 
a empregabilidade dos 
NEETs em cada contexto.” 

O projeto EKS contribui para 
colmatar esta lacuna através do 
desenvolvimento de um jogo 
online baseado nas necessidades 



 

 

 

identificadas através da pesquisa 
documental e pesquisa através de 
questionários e utilizando a 
gamificação como uma 
ferramenta inovadora para 
promover a empregabilidade dos 
jovens NEETs e aumentar as suas 
competências, necessárias no 
atual mundo empreendedor.  

“Apenas através da plena 
utilização da capacidade da 
nossa juventude no 
desenvolvimento de ideias 
empreendedoras inovadoras 
iremos construir, com sucesso, 
cidades e comunidades 
competitivas na nossa futura 
sociedade global.” 

Pode aceder ao relatório comparativo 

completo no website do projeto. 
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SIGA-NOS EM: 

Facebook: https://www.facebook.com/EKS.Project/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/entrepreeurship-is-the-key-to-
success/?viewAsMember=true 

Website do Projeto: https://eks.erasmus.site/ 
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