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Economia llança un nou Programa de Suport Empresarial a les Dones
miércoles, 27 de septiembre de 2017

El regidor d'Economia, Xavier Ochando, ha assistit hui a l'inici del Programa de Suport Empresarial a les Dones (PAEM,
per les seues sigles en castellà), que es desenvolupa al Viver d'Empreses i que promou l'Institut de la Dona, el Consell
Superior de les Cambres de Comerç i les Cambres de Comerç. Ochando, qui ha donat la benvinguda a les participants, ha
destacat que aquest programa té com a objectiu sensibilitzar les dones i el seu entorn cap a l'autoocupació i l'activitat
empresarial i ha assegurat que és "un instrument molt eficaç per a la creació i consolidació d'empreses liderades per
dones".
Per aquest motiu, els ha animat a "aprofitar al màxim" aquesta iniciativa, que compta amb el suport financer del Fons
Social Europeu i que "obri nous horitzons per a dones amb idees i amb impuls emprenedor, que tanta falta fa a la nostra
societat". El regidor explica que totes comptaran amb "tota la informació que puguen necessitar, així com assessorament i
orientació i també disposaran d'una completa xarxa on intercanviar informació i obtenir ajuda per tal fer realitat les seues
idees de negoci".
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=44129&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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