BEST FORM: Fomentando ferramentas empreendedoras para imigrantes
(Projecto no. 2010-1-PT1-LEO05-05164)
Bem-vindo ao

BEST FORM

O CURSO-PILOTO EM DETALHES

QUEM SOMOS…

O que é o BEST FORM

O curso-piloto será implementado em Portugal e na Itália, uma vez que
os parceiros destes países têm ampla experiência na implementação de
projectos europeus voltados para as comunidades imigrantes.
O curso-piloto terá uma abordagem flexível, de acordo com a realidade
de cada país.
O curso pretende formar pessoas para lidar com pessoas,
possibilitando mais adquirir competências para apreender e difundir o
modelo CBBS do que para apenas entendê-lo.
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O projecto BEST FORM pretende
aperfeiçoar as competências de
consultores de negócios que
trabalham ou que queiram
trabalhar com empreendedores
imigrantes.
Este objectivo será em parte
alcançado através de um cursopiloto, composto por 7 módulos, a
realizar-se em Março de 2012. O
curso pretende também testar e
validar, no contexto português e
italiano, o modelo comunitário de
apoio
empresarial
(CBBS,
conforme sigla em inglês).
Ao
formar
ou
aperfeiçoar
consultores de negócios junto de
associações de imigrantes, o
projecto BEST FORM irá melhorar
o acesso de imigrantes a serviços
de apoio empresarial englobados
no seu próprio contexto étnico e
cultural,
aumentando,
consequentemente, a eficácia de
tal serviço.
Dates and venues
O curso-piloto do BEST FORM terá
lugar em Portugal e na Itália e será
implementado por 3 instituições SOCIEDADE PORTUGUESA DE
INOVAÇÃO (SPI - Portugal),
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
INTERNACIONAL (ASI - Portugal)
e OXFAM (Itália).
Datas:
Para a SPI e ASI: 03/03, 10/03,
17/03 and 31/03.
Para a OXFAM: 07/03, 14/03,
17/03, 21/03, 24/03, 28/03 e
31/03.
Local:
No caso da SPI e da ASI: Avenida
Marechal Gomes da Costa, 1376,
Porto – Portugal.
No caso da OXFAM: Via C. Concini,
19, Arezzo – Itália.

Público-alvo:
(a) Em Portugal: directores de associações de imigrantes
(especialmente os de países de lingual portuguesa), uma vez
que podem reproduzir a iniciativa no âmbito das associações
que dirigem;
(b) Em Itália: mediadores interculturais, consultores de negócios
e líderes comunitários.
Dimensão do public-alvo: mínimo de 10 formandos.
O objectivo do curso: aperfeiçoar as competências de consultores de
negócios – tais como aconselhamento, orientação, comunicação,
finanças, empreendedorismo e marketing, entre outras – de modo a
auxiliá-los a chegarem às comunidades imigrantes de modo mais eficaz,
ajudando-as a superarem barreiras decorrentes de factores estruturais,
condições culturais e do próprio contexto pessoal do empreendedor.
Os módulos do curso:

Tornar o próprio negócio acessível a todos

Compreender o próprio negócio

Iniciar o próprio negócio

Relacionamento com o cliente

Finanças para Consultores de Negócios

Marketing para Consultores de Negócios

Ferramentas de cálculo financeiro
O perfil dos formadores: são pessoas com experiência em assuntos
ligados à imigração, apoio empresarial e formação.
Duração do curso: 30 horas.
Os formandos irão receber um Certificação de Participação ao final do
curso.
Se estás interessado em participar do curso, por favor contacte os
organizadores (SPI, ASI e OXFAM).
A inscrição é gratuita e está aberta até ao dia 29 de Fevereiro.
Participe!!!
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Para mais informações sobre os
cursos-piloto, contacte André
Barbosa (andrebarbosa@spi.pt)
ou
Caterina
Casamenti
(caterina.casamenti@oxfamitalia.o
rg).
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