Boosting Entrepreneurship Tools for Migrants - BEST FORM
 Fomentar o empreendedorismo

O QUE É O BEST FORM?
BEST FORM é um projecto de dois
anos que procura aperfeiçoar as
competências

culturais

interpessoais

de

e

consultores

imigrante

através

da

implementação de actividades de
consultoria empresarial orientada
para comunidades imigrantes;

atendem de maneira mais eficiente

QUAIS OS RESULTADOS DO
BEST FORM?

os empreendedores imigrantes. O

 Um Manual de Apoio, que irá

empresariais, para que estes possam

projecto

também

visa

introduzir

serviços de consultoria empresarial
em

associações

habilitando-as

de

a

imigrantes,

fomentarem

o

entre

os

empreendedorismo

imigrantes. O projecto é inspirado

auxiliar os formandos durante o
processo de aprendizagem;
 Um Manual do Formador, que irá
auxiliar os formadores nas suas
actividades de formação;
 Uma

Ferramenta

no Modelo Comunitário de Apoio

permitindo

Empresarial (CBBS, sigla em inglês),

experiências

implementado no Reino Unido. Este

consultores empresariais novos e

modelo, adaptado aos respectivos

experientes.

contextos nacionais, será testado
em Portugal e na Itália, no inverno

A QUEM O BEST FORM SE
DESTINA?

de 2012. Além disso, um Seminário

Membros

Internacional ocorrerá na Roménia,

imigrantes,

em Abril de 2012, com o intuito de

consultoria empresarial ou que

apresentar

gostariam de fazê-lo;

as

ferramentas

e

resultados do BEST FORM.

a

Interactiva,

concretas

das
que

 Consultores

QUAIS SÃO OS OBJECTIVOS
 Melhorar as competências dos
consultores

empresariais

trabalham

com

que

imigrantes

empreendedores;
 Formar novos consultores nas
comunidades imigrantes;

de
entre

comunidades
já

prestem

empresariais

queiram

que

aperfeiçoar

competências

DO BEST FORM?

partilha

culturais

e

interpessoais para trabalhar com
empreendedores imigrantes;
 Indirectamente, o BEST FORM
também

se

destina

a

empreendedores imigrantes que
queiram abrir, desenvolver ou
expandir seu próprio negócio,

especialmente
precisam

de

aqueles
apoio

em

que
suas

actividades empresariais.

QUEM SÃO OS PARCEIROS DO
BEST FORM?
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André Barbosa (coordenador do projecto)
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URL: www.spi.pt
XXI Inveslan S.L.
Jaione Santos
Email: j.santos@inveslan.com
URL: www.inveslan.com
Association of Community-Based
Business Advice (ACBBA)
Armando Pardo
Email: armandop@accba.org.uk
URL: http://www.acbba.org.uk
Oxfam Italia
Caterina Casamenti
Email:
caterina.casamenti@oxfamitalia.org
URL: www.oxfamitalia.org
Uniwersytet Łódzki
Marcin Podogrocki
Email: mpodogrocki@uni.lodz.pl
URL: www.uni.lodz.pl
Universitatea din Pitesti
Dumitru Chirleşan
Email: dumitru.chirlesan@upit.ro
URL: www.upit.ro
Associação de Solidariedade
Internacional (ASI)
Belkis Oliveira
Email: geral@asi.pt
URL: www.asi.pt
Institute for Innovation in Learning,
University of Erlangen Nuremberg
Sónia Hetzner
Email: sonia.hetzner@fim.unierlangen.de
URL: www.fim.uni-erlangen.de

Website: www.spi.pt/bestform|
Projecto financiado com apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula exclusivamente o
autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita | 2010-1-PT1-LEO05-05164, BEST FORM

