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INTRODUÇÃO
O CETEIS tem o desafio de ultrapassar as fronteiras dos pólos tecnológicos e chegar ao território,
criar uma identidade dos diferentes agentes com o Ecossistema Empreendedor e Inovador da
Euroace e gerir, de forma repartida, serviços altamente especializados que contribuam para o
aumento do impacto da atividade empreendedora e inovadora no território.
https://www.ceteis.com/
ESTRUTURA E CONTEÚDOS DO PROGRAMA
O Programa de Capacitação para o Crescimento e Desenvolvimento Empresarial é um programa
formativo avançado para empresas, centrado nas matérias transversais destes módulos:
Comprimido 1. Gestão empresarial através das TICs.
Comprimido 2. Internacionalização da empresa e licitações internacionais.
Comprimido 3. Financiamento empresarial público e privado.
Comprimido 4. Gestão de projetos: organização e processos.
Comprimido 5. Cooperação empresarial: economia social, colaborativa e networking.
Comprimido 6. Gestão de equipas de alto rendimento.
Comprimido 7. Gestão da mudança.
Este Comprimido 3 de Financiamento empresarial público e privado centrar-se-á:
• No âmbito do financiamento público, veremos os recursos básicos para o financiamento
de projetos empresariais.
• No âmbito do financiamento privado, abordaremos as oportunidades oferecidas pelas
FINTECH.
• CROWDFUNDING e CROWDLENDING como fontes de financiamento de projetos
empresariais.
• CROWDFUNDING para empresas de interesse social.
DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO
• Data e hora: segunda-feira, 7 de setembro –> Das 18:00h às 19:30h (90 minutos).
• Zoom – Facilitar-se-á o acesso personalizado a todos os inscritos na sessão
DESTINATÁRIOS
Empreendedores, Empresários, Dirigentes ou Trabalhadores de empresas da região Euroace,
interessados em obter ou ampliar conhecimentos sobre as matérias e conteúdos propostos em
cada comprimido formativo ou em vários.
Este Comprimido 3 de Financiamento empresarial público e privado, destina-se aos interessados
em adquirir conceitos básicos sobre o panorama financeiro, de forma a permitir-lhes adotar uma
abordagem e ferramentas adequadas para recorrer a diferentes fontes de financiamento.
ORADOR
Isabel Belloso.
• Consultora em gestão e financiamento de projetos
• Licenciada em Economia, especialidade de financiamento, pelo Colegio Universitario de
Estudios Financieros (CUNEF), Madrid.
• Economista colegiada pelo Colegio de Economistas de Extremadura, nº 271
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No âmbito da conceção e gestão de projetos financiados com fundos da UE em várias
áreas, desenvolveu projetos para instituições públicas e privadas.
Desenvolve parte da sua atividade profissional no meio espanhol e português das PMEs,
em órgãos de representação social de sociedades espanholas e portuguesas. Pertence
a diversas associações empresariais que lhe proporcionam um conhecimento direto da
realidade em que as PMEs vivem.
Formadora para diferentes programas e entidades como a Escuela de Organización
Industrial, Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz…
Aborda a atividade profissional a partir do desenvolvimento económico e social com
impacto territorial.

Linkedin Isabel Belloso
Facebook: Isabel Belloso

MATERIAIS E NECESSIDADES
• Ligação à Internet
• Instalação e Registo da Aplicação Zoom no Dispositivo de ligação

