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Projecto europeu fomenta o apoio ao empreendedorismo imigrante através de curso de
formação
Porto, Portugal, Fevereiro 2012
O projecto Fomentando Ferramentas Empreendedoras para Comunidades Imigrantes (BEST FORM, conforme sigla em inglês) irá
oferecer, no mês de Março, um curso de formação para consultores de negócios que trabalhem ou queiram trabalhar no apoio ao
empreendedorismo em comunidades imigrantes.
O curso é baseado no modelo comunitário de apoio empresarial (modelo CBBS, conforme sigla em inglês) e terá a participação, por
exemplo, de funcionários de Centros Locais de Apoio ao Imigrante e de gestores de diferentes associações de apoio ao imigrante.
O objectivo do curso é aperfeiçoar as competências técnicas e pessoais dos participantes, preparando-os de modo mais eficaz para
aconselharem e orientarem o empreendedor imigrante em suas necessidades específicas. Este, com efeito, enfrenta barreiras
adicionais na criação e gestão do seu próprio negócio comparativamente a um empreendedor nativo – tais como dificuldades com a
língua ou com o sistema jurídico e tributário do país de destino –e, por esta razão, necessitam de um acompanhamento mais
especializado e mais pormenorizado.
O curso trabalhar, entre outros aspectos, competências de aconselhamento e orientação, competências comunicacionais, finanças e
marketing.
Em Portugal, o curso será coordenado pela SPI e pela ASI e realizado nos dias 03, 10, 17 e 31 de Março, nas instalações da SPI, na
Avenida Marechal Gomes da Costa, 1376, Porto. A inscrição é gratuita.
Para mais informações, contacte as entidades organizadoras em andrebarbosa@spi.pt e geral@asi.pt
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