EMPREENDER EM REDE
Estímulo ao empreendedorismo de base local

Ação de capacitação

Como tornar

a sua empresa

mais competitiva?
Alcáçovas - Rua Rossio do Pinheiro, S/n

27 fevereiro 2019
15h00 - 19h00

OBJECTIVOS:
Compreender as principais formas
de aumentar o lucro das empresas.
Identiﬁcar os conceitos básicos da gestão,
marketing e vendas.
Controlar os custos da empresa.

CONTEÚDOS:
1. Os 4 passos para fazer crescer uma empresa.
2. As funções do gestor.
3. O ponto crítico das vendas.
4. Como aumentar as vendas?
5. Controlo de custos da empresa em função

das necessidades, do histórico e do planeado.

6. Os 3 mapas essenciais para acompanhar
o seu negócio.

ORADOR:
Nuno Gomes
Licenciado em Economia pela Universidade do Minho e Pós-graduado em
recuperação de empresas, foi galardoado pela International School of
Economics de Roterdão com o Diploma Europeu de Gestão Internacional
com especialização em Comércio Internacional.
É atualmente Consultor Sénior e Executivo em Inovação, com provas e
experiência de mais de 18 anos no apoio, orientação e acompanhamento
técnico especializado ao lançamento de novos projetos empresariais
promovidos por novos empreendedores e PME existentes.
Foi Presidente do Special Interest Group for Bioeconomy e Board Member
da EBN – European BIC Network, Consultor Sénior do BICMINHO, Diretor
Executivo da BICS – Associação dos EU|BIC Portugueses e da INOVABIC –
Associação para o Empreendedorismo, Inovação e Internacional, sendo
também membro fundador da PTBAN - Associação de Business Angels.
É um especialista reconhecido internacionalmente no desenvolvimento de
projetos de inovação pelo design em PME dos sectores tradicionais, e artes
e ofícios. Embaixador da rede europeia Design for Europeu é também
perito externo de projetos europeus com experiência em projetos
regionais, nacionais e internacionais de promoção do empreendedorismo e
da inovação empresarial.

Desenvolver, inovar,
qualiﬁcar e preservar
os territórios de
forma sustentável.

Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado
telf: +351 266 948 070 e-mail: terrasdentro@terrasdentro.pt
www.terrasdentro.pt

Prioridade de Investimento 8.3 - Criação de emprego por conta própria,
empreendedorismo e criação de empresas, incluindo micro, pequenas
e médias empresas inovadoras
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Participação gratuita, sujeita a inscrição, através
do e-mail teresa.batista@terrasdentro.pt
e/ou telef. 937 420 008.

