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AMÉRICA/CUBA – Empreendedores formados nos cursos promovidos pela
Igreja Católica
Havana (Agência Fides) – A Igreja Católica cubana está promovendo novos cursos de formação para a obtenção
do diploma de empreendedor. Graças à colaboração com uma universidade mexicana, os novos empreendedores
são capacitados para abrir uma empresa na ilha de Cuba. Esses cursos oferecem a formação e a consultoria, mas
não o “capital inicial”, segundo o que foi referido à Agência Fides por uma fonte local. Dois dos projetos, um
workshop de três meses e os dois anos para o diploma são administrados pela Companhia de Jesus e pelos Irmãos
das Escolas Cristãs (La Salle), enquanto outro curso de um mês é administrado diretamente pela própria
Arquidiocese de Havana.
Os requisitos necessários variam de acordo com o projeto escolhido. “O nosso curso foi projetado para ensinar as
pessoas a administrarem uma atividade de modo elementar. Oferece, portanto, os elementos de base para adaptar
o projeto ao nosso país”, refere a Fides um colaborador de Jorge Mandilego, diretor do projeto "CubaEmprende"
da Arquidiocese de Havana, experiência que teve início na metade de 2012 no Centro Cultural Félix Varela.
Em Cuba, não existe instrução privada e a escola pública é gratuita e obrigatória desde a década de 60 do século
passado. A Igreja Católica sempre pediu que pudesse se empenhar no setor, mas as autoridades até agora negam o
pedido, não obstante o diálogo entre a Igreja e o governo nesses últimos anos tenha feito progressos significativos.
Desde 2010, o presidente Raul Castro iniciou um processo de abertura econômica para a gestão privada de
pequenos empreendimentos e cooperativas, algo que era impensável num país em que 80% dos empregos são
estatais. (CE) (Agência Fides, 22/10/2013)
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