Finance Sessions for Growth começam no
Porto já amanhã e ainda vai a tempo de se
inscrever
25 fevereiro de 2019 - Depois da apresentação do programa Finance for Growth no passado dia 6 de fevereiro,
o Porto recebe amanhã, dia 26 de fevereiro, as Finance Sessions for Growth.
As Finance Sessions são sessões temáticas de caráter coletivo de informação e sensibilização em matérias
fundamentais para que as PME se possam desenvolver e se preparem para aceder a capitais permanentes.
Com um total 36 horas, divididas por temas de Financiamento, Estratégia e Inovação. Cada módulo, de 12
horas, terá diferentes consultores, que, com a sua experiência de mercado, irão contribuir para que as
empresas presentes adquiram o máximo de conhecimento para a tomada de decisão sobre financiamento.
O tema do Financiamento pretende recentrar o papel do investimento no ciclo de vida das empresas e abordar
a pertinência da sua interação com os mercados financeiros; o tema de Estratégia ajudará as empresas a
pensar a sua proposta de criação de valor, passando por uma abordagem temática ao modelo de negócio,
conhecimento de mercados, concorrentes e vantagens competitivas. Por fim, o tema de Inovação irá refletir
sobre o posicionamento da empresa na cadeia de valor, percebendo quais as oportunidades de investimento
conducentes ao crescimento, com base na metodologia de Design Thinking.
Também as Finance Sessions for Growth irão decorrer nas cinco localizações onde o programa foi apresentado
(informação em baixo). Cada empresa poderá inscrever-se numa só Session, em duas ou nas três, gerindo da
melhor forma o tempo que tem disponível e os assuntos que mais carecem de atenção.
Aumentar a competitividade, a inovação e a internacionalização das empresas portuguesas é o principal
objetivo do Finance for Growth, que se propõem fazê-lo através de um reforço da informação e do incremento
das competências empresariais ao nível da informação e gestão estratégicas. Mas o Finance for Growth quer
mais e pretende ainda estimular a diversificação de fontes de financiamento das empresas portuguesas, assim
como melhorar as condições de acesso ao financiamento das mesmas, com vista a uma retoma mais forte do
investimento empresarial privado. Ao mesmo tempo, pretende apoiar a capitalização, para promoção de
estruturas financeiras mais equilibradas, promovendo o acesso a um ecossistema de competitividade,
inovação e crescimento sustentado. As PME têm, no Finance for Growth, um instrumento de transformação à
medida dos seus projetos de curto e médio prazo. O objetivo do programa é que as empresas acompanhem
todo o processo ou, se lhes fizer sentido estrategicamente, participem só nalgumas fases: Finance Talks for
Growth – informação; Sessions – conhecimento; Labs – desenvolvimento de estratégias, modelos, práticas;
Meetings – networking; Events – notoriedade mediática.

Lançado em 2018 pela AEP - Associação Empresarial de Portugal e AIP - Associação Industrial Portuguesa, o
projeto Finance for Growth é cofinanciado pelo Compete2020, através do Portugal 2020 e do Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional, e conta, para a sua execução, com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, da
Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) e da Euronext, no âmbito do Programa Capitalizar.
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