
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Microninho ISI inicia ciclo de Workshops  

na Figueira da Foz 

 

Na prossecução da sua vocação em capacitar os empreendedores que 

acompanha e de fomentar o espírito empreendedor na nossa comunidade, a 

Microninho ISI vai promover o workshop “Plano de Marketing e Comunicação”, 

primeiro de uma série de workshops a realizar até meados de setembro, e visa a 

maior capacitação na criação de um negócio e, consequentemente, apoiar na 

criação de microempresas e apostar no desenvolvimento local sustentável do 

concelho. 

 
No próximo dia 12 de agosto, pelas 10h, a MicroninhoISI estará, mais uma vez, de portas 
abertas para a realização do primeiro de uma série de workshops com temáticas 
diversas e que vão do empreendedorismo, área da gestão de agregado familiar, 
preparação para entrevistas de emprego e medidas de apoio social. 
 
É principal premissa da Microninho ISI – Incubadora Social e de Inovação da Figueira 
da Foz a aposta na manutenção da massa critica e população no nosso concelho, 
ajudando na reintegração no mercado de trabalho de desempregados mais capacitados, 
incentivar e estimular o microempreendedorismo, e trabalhar em paralelo com o 
agregado familiar como um todo, pensando que o mesmo é composto por elementos 
com diversas necessidades 
Acreditamos ser possível ser contribuir contrariar a tendência de perda de população 
ativa e fomentar a qualidade de vida das famílias no concelho, através de emprego 
estável, valorização do trabalho, a segurança laboral, sem esquecer as nossas riquezas 
e tradições endógenas. 
 

Inscrições gratuitas em: https://forms.gle/3nQY5rqrMmy3E1h36 
Local: Incubadora Mar&Indústria da Figueira da Foz    I   Horas: 10H00 

https://forms.gle/3nQY5rqrMmy3E1h36


 

 
Próximos workshops: 

• Como gerir a ansiedade em entrevistas de emprego - 18/08/2021 

• Apoios sociais para famílias em situação de desemprego - 07/09/2021 

• Gestão de Redes Sociais – Imagem e Privacidade - 15/09/2021 

 

 

O projeto Microninho ISI  

 
A Incubadora Microninho ISI, é um projeto é um projeto de inovação e empreendedorismo 
social, promovido pela Incubadora do Mar & Indústria, pela Associação de Desenvolvimento 
Social e Cultural dos Cinco Lugares e pela Associação das Colectividades do Concelho da 
Figueira da Foz, contando com cofinanciamento do programa parcerias para o Impacto, e 
pelo Município da Figueira da Foz na qualidade de investidor social.  
 
A Incubadora Social e de Inovação destina-se a promover o desenvolvimento local 
sustentável, através do microempreendedorismo inclusivo e empregabilidade e da 
inovação social, trabalhando com pessoas em situação de desemprego ou trabalhos 
precários e respetivos agregados. Opera no concelho da Figueira da Foz. 

 

 

10/08/2021, Figueira da Foz 

 

 

Para obter mais informações contactar, por favor, Ana Marques, para 233 098 721    


