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Sobre o projeto
A geração Z, nascida depois de 1995, está a crescer,
onde os mais velhos aproximam-se agora dos 21 anos
de idade. A Geração Z, valoriza a independência e,
portanto, poderá tornar-se a geração mais
empreendedora de sempre. Hoje em dia, as redes
sociais são ferramentas de divulgação da capacidade
dos jovens em todo o mundo, da sua vida curricular,
académica e profissional, e a Geração Z é a primeira
geração a compreender inatamente o verdadeiro poder
das redes sociais. O projeto Gen-Z tem como foco
estratégico unir esforços para capacitar esta geração a
tornar-se empreendedora nas redes sociais e, ao
mesmo tempo, desenvolver as suas competências e
aumentar a sua empregabilidade. Um outro
subproduto deste projeto será promover o networking,
permitindo que os jovens envolvidos no Gen-Z possam
apoiar outras empresas com a sua própria capacidade
de utilizar as redes sociais para melhorar os seus
negócios.

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação
não constitui uma aprovação do conteúdo que reflicta apenas
os pontos de vista dos autores, e a Comissão não pode ser
responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das
informações contidas nas mesmas.
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Atividades

Perfis de empreendedores de
media social
Identificação de bons exemplos de negócios
nas redes sociais para melhor mapear o
perfil e consequente o currículo de
formação, assim como uma coleção de
modelos inspiradores para a Geração Z se
tornar empreendedora nas redes sociais,
apresentando uma dupla perspetiva - do
negócio e do empreendedor

Programa de formação contínua
Desenvolvimento de uma formação blended
para capacitar jovens, formadores e mentores
sobre empreendedorismo nas redes sociais

Plataforma Gen-Z
Criação e dinamização de uma plataforma de
aprendizagem digital para disponibilizar todos
os recursos didáticos do projeto

Conteúdos formativos em
empreendedorismo de media
social
Criação de um currículo de formação para
futuros jovens empreendedores das redes
sociais
sobre
temas
como:
o
empreendedorismo nas redes sociais;
dominar as principais plataformas; planear o
negócio nas redes sociais; dominar
ferramentas para criar conteúdos virais;
construir uma estratégia de marketing e
publicidade
influenciadora;
iniciar,
rentabilizar e gerir o negócio online

Impacto esperado
O projeto Gen-Z tem como foco estratégico unir
esforços para capacitar esta geração a tornar-se
empreendedora nas redes sociais e, ao mesmo
tempo, desenvolver as suas competências e
aumentar a sua empregabilidade.

