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Aprenda a criar a sua
empresa – Liberte as
suas aptidões para
os negócios

UTENOS
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mokymo centras

RELESE – Reintegração
no Mercado de Trabalho através
do Empreendedorismo

Número do projecto: LLP-LdV-TOI-2010-LT-0068

O projecto RELESE está a ser desenvolvido no âmbito da
Transferência de Inovação do programa Leonardo da Vinci.
O projecto incide sobre as necessidades daqueles que abandonaram o mercado trabalho, ou que ficaram sem emprego,
e que gostariam de voltar a trabalhar abrindo o seu próprio
negócio, mas que não possuem nem as competências nem
o conhecimento para o efeito. É o receio do desemprego e
das mudanças ocorridas no actual mercado de trabalho que
os inspira na procura de novos caminhos para um moderno
local de trabalho, ou melhor, para a criação dos mesmos.
Durante a execução do projecto de empreendedorismo um
inovador curso de formação será criado e ministrado na Lituânia, Letónia, Polónia, Finlândia e Portugal.

Módulos do curso:

O curso do RELESE tem este objectivos:

Os desempregados com as mais diversas
experiências profissionais.

• Ensinar aos participantes do curso como
iniciar um negócio próprio.
• Incentivá-los na procura de novos caminhos
e o desenvolver da criatividade pessoal.
• Dar suporte profissional durante a execução
dos projectos de negócio.
• Ajudar as pessoas a criar o seu próprio local
de trabalho e diminuir o desemprego.

O curso do RELESE irá oferecer-lhe
• Uma metodologia e materiais didácticos inovadores.
• A possibilidade de estudar em qualquer lugar,
a qualquer momento, usando o curso
de aprendizagem misturado.
• Ensino, consultoria de programas e ferramentas
revolucionárias.
• Apoio pessoal e profissional durante o desenvolvimento
e implementação de projectos de negócios.
• Um inovador modelo de formação e orientação para a
promoção e adopção de uma cultura
de empreendedorismo na Europa.
• Duração dos cursos - 6 meses
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Empresas
Comunicação
Marketing
Finanças
Inovação
Propriedade Intelectual
Gestão de Projectos
Internacionalização e Plano de Negócios.

Quem pode se candidatar?

Os licenciados desempregados após a conclusão
dos seus estudos.
Os pais após a licença parental prolongada.
Todos aqueles com o objectivo
de reingressar no mercado de trabalho!

Como e onde se
pode inscrever?
Ir para a página

www.relese.eu
e seleccionar
curso RELESE!

