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BEST FORM promove soluções inovadoras para a integração de imigrantes através do
empreendedorismo
Uma nova abordagem para apoiar empreendedores imigrantes está a ser desenvolvida e implementada pela parceria do projecto
BEST FORM.
Porto, Portugal, 08 de Novembro de 2011.
BEST FORM (acrónimo para Boosting Entrepreneurship Tools for Migrants, em inglês) é um projecto transnacional financiado pela
Comissão Europeia através do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida. O projecto envolve 8 instituições de 7 países europeus:
Alemanha, Espanha, Itália, Polónia, Portugal, Reino Unido e Roménia e é coordenado pela Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI).
O BEST FORM pretende aperfeiçoar as competências culturais e interpessoais de consultores empresariais, para que possam prestar
um serviço mais eficaz a empreendedores imigrantes. O projecto baseia-se no Modelo de Apoio Empresarial de Base Comunitária
(Modelo CBBS), desenvolvido no Reino Unido.
Este modelo consiste em oferecer consultoria empresarial através de associações comunitárias (como associações de imigrantes),
formando-se líderes comunitários para desempenharem este serviço e fortalecendo as suas competências interpessoais,
comunicacionais e de aconselhamento, além de fortalecerem o próprio papel institucional destas associações junto das
comunidades em que actuam.
O Modelo CBBS procura enfrentar diversos desafios ligados à temática do empreendedorismo imigrante, tais como:
 Tornar a criação de novos negócios uma actividade acessível a todos, especialmente a grupos em risco de exclusão social;
 Melhorar os níveis de criação e sobrevivência de negócios geridos por grupos em risco de exclusão social;
 Tornar o auto-emprego/empreendedorismo uma alternativa ao desemprego;
 Aperfeiçoar o papel de prestação de serviços das entidades do terceiro sector;
 Melhorar a cooperação entre a comunidade e os prestadores de serviços públicos e privados;
 Intensificar a interacção entre pessoas de diferentes contextos sócio-culturais.
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O modelo CBBS, adaptado aos contextos nacionais, será testado em Portugal e na Itália nos primeiros meses de 2012, através de um
curso-piloto de formação de consultores empresariais em comunidades imigrantes. 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.
Mais informações sobre o projecto podem ser obtidas em www.spi.pt/bestform.
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