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A ABORDAGEM

QUEM SOMOS...

A abordagem adoptada no projecto baseia-se no Modelo de Apoio
Empresarial de Base Comunitária (Modelo CBBS), desenvolvido no
Reino Unido, no qual a Associação de Consultores Empresariais de Base
Comunitária (ACBBA) desempenhou um papel central. O modelo,
adaptado aos contextos nacionais, será testado em Portugal e na Itália
nos primeiros meses de 2012. Além disso, um Seminário Internacional
será realizado na Roménia, em Abril de 2012, para disseminar o
Modelo CBBS e para apresentar as ferramentas e resultados do BEST
FORM.
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Metas e objectivos do BEST
FORM
BEST FORM é um projecto de 2
anos que pretende aperfeiçoar as
competências interpessoais e
culturais
dos
consultores
empresariais, de modo a que
possam prestar um melhor serviço
a empreendedores oriundos de
comunidades
imigrantes.
O
projecto
também
pretende
fortalecer organizações de base
com
as
competências
e
ferramentas necessárias para
fomentarem o empreendedorismo
e o progresso económico e social
das comunidades em que actuam.
Os objectivos do BEST FORM são:
(i) fomentar o empreendedorismo
imigrante
através
da
implementação de actividades de
apoio empresarial orientadas a
comunidades imigrantes;
(ii) aperfeiçoar as competências de
consultores empresariais que
trabalham com empreendedores
imigrantes;
(iii) formar novos consultores
empresariais
dentro
das
comunidades imigrantes;
(iv) promover actividades de
consultoria
empresarial
que
considerem
os
problemas
específicos
enfrentados
por
comunidades imigrantes.
Resultados do BEST FORM
O BEST FORM proporciona
ferramentas úteis e inovadoras
para actividades de consultoria
empresarial, tais como:

Um Manual de Apoio, que irá
ajudar os futuros consultores
empresariais
durante
o
processo de aprendizagem;

Um Manual do Formador,
que irá apoiar os formadores
dos consultores empresariais
durante a formação;

Uma Ferramenta Interactiva,
que permitirá a partilha de
experiências concretas entre
consultores empresariais.
Para mais informações, por favor
visite o website do BEST FORM:

O Modelo CBBS consiste em oferecer consultoria empresarial através
de associações de imigrantes, formando-se líderes comunitários para
desempenharem este serviço e fortalecendo competências
interpessoais, comunicacionais e de aconselhamento dos consultores.
O projecto oferece uma alternativa sustentável para os problemas
sociais e de integração das comunidades imigrantes, dotando-as de
competências empreendedoras, tornando o empreendedorismo um
estilo de vida viável e formando consultores empresariais recrutados
no seio das próprias comunidades.
O Modelo CBBS surge da implementação do projecto “Inclusão Social
através do Desenvolvimento Empresarial” (SIED), realizado entre 2001
e 2006 pela Freguesia de Islington, em Londres, que constituiu uma
ampla parceria entre organizações públicas, privadas e do terceiro
sector para formar consultores empresariais de base comunitária com
fundos do Programa Equal da União Europeia. Como resultado do
projecto SIED, a ACBBA foi criada.
O Modelo CBBS enfrenta diferentes desafios:
 Como tornar a criação de novos negócios uma actividade acessível a
todos, especialmente a grupos em risco de exclusão social
(igualdade);
 Melhorar os níveis de criação e sobrevivência de negócios geridos
por grupos em risco de exclusão social e estímulo ao sector das PME
(competitividade);
 Tornar o auto-emprego/empreendedorismo uma alternativa ao
desemprego (políticas de emprego);
 Aperfeiçoar o papel de prestação de serviços das entidades do
terceiro sector (desenvolvimento comunitário);
 Melhorar a cooperação entre a comunidade e os prestadores de
serviços públicos e privados (mainstreaming);
 Intensificar a interacção entre pessoas de diferentes contextos sócioculturais (coesão social).
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