Centro Qualifica para Empresários

A

convite da ANQEP - Agencia Nacional para a Qualificação e o
Ensino Profissional, o CENFIM tem integrado um grupo de
trabalho norteado pela recomendação da Comissão Europeia,
designada Upskilling Pathways 2016, https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=1224, através de uma ronda de
workshops de aprendizagem mútua - (MLW - Mutual Learning
Workshop), com vista a ajudar um pequeno número de Estadosmembros (Bélgica, República Checa, Finlândia, Holanda,
Portugal e Eslováquia) a criar as condições para implementar a
iniciativa sobre percursos de melhoria de competências: novas
oportunidades para adultos.
O MLW tem por objetivo disponibilizar uma plataforma para a
aprendizagem mútua aprofundada entre os países participantes
e ajudá-los na prossecução do compromisso de apoiar as
pessoas pouco qualificadas. Com base no interesse comum dos
países participantes, far-se-á um balanço dos avanços e desafios
em cada um dos países, sendo igualmente uma oportunidade
para mostrarem as suas boas práticas.
Neste contexto o CENFIM propôs-se desenhar uma nova
abordagem dedicada a Empresários de PMEs, que irá ser
designado Centro Qualifica/Empresários, e terá como parceiro o
IPAMEI, Agência para a Competitividade e Inovação, IP, cuja visão
refere “Ser o parceiro estratégico para a inovação e crescimento
das empresas, empresários e empreendedores”, uma vez que
este processo terá como aliciante, a vertente de gestão
empresarial, dedicada a PMEs.

Assim o projeto terá como principais linhas de ação os seguintes
eixos:
! Criar, uma linha dedicada aos Empresários das PME's;
! Aumentar os níveis de qualificação dos Empresários das

PME, dotando-os de competências ajustadas aos desafios
de gestão empresarial.
! Valorizar a qualificação profissional como um elemento

fundamental de investimento;
! Providenciar uma resposta formativa dedicada aos

Empresários das PME's compaginada com mercado, seja
de âmbito regional, nacional bem como internacional.
Em breve iremos assinar um protocolo com o IPAMEI e
voltaremos ao assunto para nos lançarmos a mais este desafio e
assim podermos reforçar a nossa linha de atuação
diferenciadora, com particular enfoque nas PME do nosso setor.
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