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Participe em
apenas 3 passos!
1.
2.
3.

Candidate-se em: www.erasmus-entrepreneurs.eu;

Precisa de mais informações?
Contacte o Gabinete de Apoio ao Programa
«Erasmus para Jovens Empreendedores»

Seleccione um ponto de contacto no seu país;
Contacte um novo Empreendedor oriundo de outro
país participante e defina o projecto de intercâmbio
(p. ex., as datas, objectivos e actividades).

support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Erasmus para Jovens

Empreendedores

Empreendedor
de Acolhimento
Se deseja expandir o seu negócio ou
entrar noutros mercados europeus

Pode iniciar
agora o seu
intercâmbio!

Se deseja entrar em contacto
com outros empresários

“

Graças ao excelente trabalho
do novo Empreendedor e à nova
rede de contactos estabelecida,
a minha empresa pode expandir
as suas actividades e mercados.

Chris Devos, Bélgica,
proprietário de uma consultora sobre recursos energéticos

„
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Se pretende desenvolver e explorar
novas ideias para o seu negócio

Erasmus para Jovens Empreendedores

É PARA SI!

Uma iniciativa da União Europeia
Empresas
e Indústria

O QUE É O?

Erasmus para Jovens empreendedores?
É um programa de intercâmbio
destinado a empreendedores e
financiado pela União Europeia. A
pessoa que irá acolher receberá
uma bolsa, não havendo qualquer
encargo para a sua empresa. Esta

„

“

iniciativa dá-lhe a oportunidade
de partilhar a sua experiência com
novos empresários, que trabalharão consigo nas instalações da
sua empresa. O intercâmbio tem
a duração de um a seis meses.

Demo-nos tão bem com o novo
empresário, que somos agora parceiros
da sua empresa em Madrid.
Laura Bayford, Reino Unido,
proprietária de uma consultora jurídica

Erasmus para Jovens Empreendedores

PORQUÊ ACOLHER UM
NOVO EMPREENDEDOR?

Um empresário recentemente
estabelecido e motivado pode
trazer-lhe novas ideias e técnicas. Pode aceder aos conhecimentos de outros mercados
europeus e alargar os seus

“

contactos internacionais, sem
sair do seu gabinete. Um intercâmbio pode ser um ponto de
partida para descobrir novas
oportunidades de negócio.

„

O programa representa uma
oportunidade para aprender, criar
parcerias de sucesso com novos empresários
e partilhar conhecimentos.

NA PRÁTICA:

O programa é gerido por uma
rede de pontos de contacto
locais, incluindo Câmaras de
Comércio, incubadoras de empresas e outras organizações
de apoio às empresas, presentes nos vários países da União
Europeia.
Depois de preencher a candidatura on line e ser aceite no
programa, o ponto de contacto
escolhido no seu país ajudá-lo-á
a encontrar um novo empresário
que responda às suas exigências.

O Novo Empresário participará
durante algum tempo nas actividades da sua empresa, contribuindo para o seu desenvolvimento, e em troca beneficiará
da sua experiência enquanto
empresário. O compromisso assumido é pessoal e não pode ser
delegado em terceiros.
Existe um ponto de contacto
próximo de si, que pode ajudá-lo
a apresentar a sua candidatura.
Para descobrir os pontos de contacto locais, consulte a secção
«O seu ponto de contacto nacional» no sítio Web do programa.

Gostaria de expandir a
minha empresa, mas
preciso de novas ideias.

Gostaria de abrir o meu próprio
negócio, mas há tantos riscos.
Preciso de aconselhamento.

Cooperação
Experiência

Ideias novas

Colaboração

Desenvolvi a minha empresa e
estou pronto para explorar outros
mercados europeus.
Empreendedor de acolhimento

Agora sei como abrir
o meu negócio!
Novo Empreendedor

Laura Vivani, Bélgica, proprietária de uma consultora jurídica

É UMA INICIATIVA COM
BENEFÍCIOS PARA AMBAS
AS PARTES. PERMITELHE:

 Alargar os seus contactos
internacionais;
 Trabalhar com um novo
empresário, sério e motivado,
com novas ideias;
 Conhecer outros mercados;

 Encontrar soluções inovadoras
para desenvolver a sua
empresa;
 Descobrir possíveis
oportunidades de cooperação;
 Expandir a sua empresa
noutro país.

Pode participar no programa
como EMPRESÁRIO DE
ACOLHIMENTO se:
 Tiver residência permanente num dos países da União
Europeia;

 For proprietário e gestor de uma PME ou estiver directamente
ligado à gestão da empresa, enquanto quadro superior desta;
 For empresário por conta própria há vários anos;
 Estiver disposto a partilhar os seus conhecimentos e experiência
com um novo empresário e aceitar ser mentor desse empresário.

