Workshops de Capacitação "Crie o Seu Negócio em 5 Passos" | Mangualde - 25 de setembro

O ciclo de workshops “ Crie o seu negócio em 5 passos ”, integrado no projeto Apreender
3.0
, apoiado
pelo
CO
MPETE 2020
,
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização,
é
um programa estruturado de promoção do empreendedorismo e do espírito empresarial, a
realizar pela
Fundação AEP,
na região Norte e pelo
CEC/CCIC Conselho Empresarial do Centro/Câmara de Comércio e Indústria do Centro
, na
região Centro
, visando sensibilizar empreendedores para fatores essenciais e os passos relevantes a seguir
para a constituição de empresas.

O ciclo de Workshops de Capacitação têm como objetivo sensibilizar potenciais
empreendedores
, em
situação de desemprego e outros
, para os fatores essenciais e passos relevantes subjacentes ao processo empreendedor,
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desde a fase da validação da ideia até à definição do
Business Plan
.

Não há limite de idade nem de situação face ao emprego, contudo não são elegíveis
empreendedores com empresa constituída
.
Certamente que muitos indivíduos se questionam sobre se devem ou podem ter o seu Negócio.
Se devem arriscar ou esperar que outros o façam por si.
Com esta atividade pretende-se ajudar a encontrar resposta, de uma forma sustentada, a
algumas destas questões:
Será que tenho perfil para avançar com o meu negócio?
Será que existem clientes para o meu produto/serviço?
De que forma devo estruturar o meu negócio?
Como devo financiar o meu negócio?
O programa é composto por um ciclo sequencial de 5 workshops, com 5 temas diferentes
de
6 horas cada
, que replicam de forma sintética, fases essenciais da constituição de empresas, e que refletem
passos necessários para que futuros empreendedores consolidem informação para
incrementar o seu espírito empresarial e encarar com maior possibilidade de sucesso a criação
do seu negócio.

Neste sentido, o Conselho Empresarial do Centro em parceria com a AEM - Associação
Empresarial de Mangualde, com o CLDS 3G de Mangualde, com o GIP da Câmara Municipal
de Mangualde e com o CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de
Mangualde, vai realizar em Mangualde um ciclo de Workshops de Capacitação “Crie o seu
negócio em 5 passos
”,
nos dias
25, 26, 27 de setembro e 2 e 3 de
o
utubro
, das
9h30 às 12h30
e das
14h00 às 17h00
.
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Local: CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde

Data limite para inscrições: 21 de setembro

Participação gratuita mas com inscrição obrigatória, faça a sua inscrição aqui .
PROGRAMA
Workshop 1 (25 de setembro)
Atitude empreendedora
Workshop 2 (26 de setembro)

Da ideia ao negócio: onde estão os clientes, negócio(s) potenciais, parceiros de negócio,
recursos chave
Workshop 3 (27 de setembro)

Materialização do negócio: proposta de valor, relacionamento com o cliente, segmentação do
mercado, canais de distribuição
Workshop 4 (02 de outubro)

Investimento e fontes de financiamento: parcerias de negócio, fontes de financiamento, retorno
do investimento: estrutura de custos e proveitos
Workshop 5 (03 de outubro)

Como construir o Negócio - O plano de negócios (uma estrutura base)

3/3

