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SBI CONSULTING E STARTUP LISBOA
REALIZAM FORMAÇÃO GRATUITA SOBRE
COMO FAZER PLANOS DE NEGÓCIOS
SE ANDA A PENSAR EM CRIAR UM NEGÓCIO MAS NÃO SABE POR ONDE
COMEÇAR, ESTA FORMAÇÃO É PARA SI. DIA 4 DE JULHO, EM LISBOA, UMA
CONSULTORA DE START-UPS E UMA INCUBADORA ASSOCIAM-SE PARA
AJUDAR OS NOVOS GESTORES A PLANEAR O SUCESSO DOS SEUS NEGÓCIOS.
Decorre no próximo dia 4 de Julho, entre as 9h30 e as 13h00, a 21ª edição da formação “ABC Plano
de Negócios”. A sessão é organizada pela SBI Consulting, empresa de consultoria de gestão especializada
no apoio à criação de novas empresas e ao desenvolvimento de PME, e decorre na Startup Lisboa Comércio,
uma das incubadoras de novos negócios da Câmara Municipal de Lisboa. O acesso à formação é gratuito
mas os lugares são limitados, sendo por isso necessária a inscrição prévia (através de email para liliana.santiago@
startuplisboa.com, até dia 3 de Julho).
Marta Miraldes, managing partner da SBI Consulting, que ao longo dos últimos dez anos tem sido responsável
por vários programas de capacitação orientados para empreendedores, explica que «esta sessão destina-se a todas
as pessoas que querem perceber como se passa de uma boa ideia à prática. Estamos a assistir a uma verdadeira
revolução de empreendedorismo no País, as pessoas estão a perder o medo de arriscar, mas agora é preciso
prepará-las para o desafio tremendo que é lançar um negócio. Queremos ajudar os novos gestores a evitar erros
e isso começa logo por ensiná-los a elaborar um plano de negócio claro e viável, capaz de convencer investidores
e outros parceiros e de sustentar a primeira fase de criação de uma empresa.»
20 EDIÇÕES, 2 ANOS, MAIS DE 350 PARTICIPANTES

Sinal de que as dificuldades sentidas pelos empreendedores são reais e de que vêem na formação uma ajuda,
é o facto de esta ser já a 21ª edição da formação “ABC Plano de Negócios” que a SBI Consulting realizou.
O progama decorre desde Outubro de 2010, tendo no passado sido implementado em parceria com
a Invest Lisboa. Pelas 20 sessões anteriores passaram, ao todo, cerca de 350 participantes, cujo perfil foi
muito diversificado: «temos tido desempregados qualificados que procuram orientação, pessoas com ideias
de negócio já muito claras que querem saber como as podem desenvolver, funcionários públicos de diversas
autarquias que trabalham no apoio a empreendedores locais e procuram ferramentas para os poderem ajudar
melhor e até gestores com empresas constituídas, que estão a pensar criar uma nova área de negócio ou
internacionalizar-se e querem elaborar um plano de negócio que suporte esse crescimento».
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Sobre a SBI Consulting
A SBI Consulting é uma empresa de consultoria, vocacionada para apoiar start-ups e PME. Fundada em Portugal
há mais de 10 anos, hoje presta serviços em áreas como a validação de ideias de negócio, a elaboração de planos de negócios
e de viabilidade, o apoio à captação de investimentos, optimização de estruturas organizacionais, recuperação de empresas,
apoio à internacionalização, consultoria fiscal e jurídica e desenvolvimento de programas de capacitação de gestores.
Para mais informações, por favor visite www.sbi-consulting.com.pt.

