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IEMinho promove quatro workshops
de Finanças para não financeiros
O IEMinho - Instituto Empresarial do Minho vai desenvolver durante o mês de
setembro quatro workshops na área das Finanças, num total de oito horas. Trata-se
de instrumentos base de apoio destinados, essencialmente, aos empreendedores
que não possuem uma formação específica de base em Finanças.
O ciclo de workshops inicia no dia 12 de setembro, com o tema “Da ideia ao negócio –
como transformar uma ideia num negócio sustentável”. Entre ter uma ideia e transformar
essa ideia num negócio, existe um longo caminho a percorrer, que inicia com a avaliação
da viabilidade da ideia de negócio e do perfil do empreendedor.
A segunda fase na criação de um negócio passa pela elaboração do Plano de Negócios,
no qual é traçada uma ideia da estrutura da empresa, dos seus objetivos e dos seus planos
futuros. O ensinamento da descrição detalhada do planeamento de uma empresa será
abordado no dia 17 de setembro, no workshop “Desenvolvimento de um Plano de Negócios
– como atrair capital para um projeto de investimento”.
A 19 de setembro, o IEMinho receberá o workshop “Gestão operacional e controlo de gestão
– desenvolvendo um projeto de investimento sustentável”. Nesta ação, os formandos irão
receber informações relativas aos processos de planeamento e controlo, que implicam
tomadas de decisões e o seu controlo, de forma a garantir que os objetivos delineados
sejam efetivamente alcançados.
O ciclo de workshops termina no último dia do mês de setembro, com a ação “Gestão
financeira – noções fundamentais de finanças para gestores não financeiros”. A gestão
financeira de uma empresa envolve um conjunto de acções e procedimentos administrativos
que visam maximizar os resultados económico-financeiros, através da eficiência operacional
e do controlo das actividades financeiras. Esse conjunto de acções e procedimentos serão
abordados neste último workshop.
A participação nos workshops é gratuita, mas implica a inscrição prévia. Os interessados
deverão inscrever-se até 10 de setembro, através do e-mail geral@ieminho.pt.
Refira-se que estas ações integram-se no projeto Minho Empreende, com a finalidade de
sensibilizar, promover e incentivar o empreendedorismo no Minho, qualificando desta forma
a região e apostando na inovação, competitividade e sustentabilidade dos seus territórios
rurais..

Para mais informações contactar, por favor:
H2COM (Isabel Castro, Tlm. 963536596)

