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Uma iniciativa da União Europeia

Cinco passos 
para participar!

Está agora 
pronto para 
começar a 
sua estada no 
estrangeiro!

Prepare o seu CV, a sua carta de motivação 
e o seu plano de negócios;

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

Seleccione um ponto de contacto no seu país;

Contacte um Empreendedor de acolhimento no 
estrangeiro e defi nam o projecto de intercâmbio 
(datas, objectivos e actividades);

Depois de aprovado o intercâmbio, assinará um 
contrato de fi nanciamento com a sua Organização 
Intermediária.

Decidiu criar a sua 
própria empresa, ou

Acabou de criar o seu 
próprio negócio

Mas tem dúvidas ... 
será que resultará? 

Novo
Empreendedor

Erasmus para jovens empreendedores
É PARA SI!

Alena Seginkova, Eslováquia,,
planeia arrancar com uma consultora em ecoturismo

 Esta experiência enriquecedora 
ajudar-me-á a arrancar com um negócio 
de sucesso e a aumentar as minhas possi-
bilidades de trabalhar em rede.

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

support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu
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Erasmus para Jovens Empreendedores: 
O QUE É?

PORQUÊ PARTICIPAR 
NESTE INTERCÂMBIO?

Erasmus para Jovens Empresá-
rios é um programa de intercâm-
bio destinado a Empreendedores 
e fi nanciado pela União Europeia. 
Proporciona-lhe a oportunidade 
de trabalhar junto de um empre-

sário experiente noutro país da 
União Europeia e, assim, reforçar 
as competências de que precisa 
para desenvolver o seu negócio. 
A experiência poderá durar entre 
um e seis meses.

Se pensa criar a sua empresa 
ou se a criou recentemente, este 
momento é decisivo. Precisa de 
ajuda por perto. 

A formação prática com um em-
presário experiente pode ajudá-
-lo a encontrar as respostas cer-
tas para orientar a sua empresa 
com sucesso.

Georgi Nikolaev, Bulgária, proprietário de uma consultora informática

 Compreendo agora qual o melhor 
modelo de negócios para a minha empresa e 
que estratégia comercial devo seguir.

MAS NÃO É TUDO! 
PODERÁ AINDA:
�  Desenvolver contactos 

internacionais
�  Ficar a conhecer o mercado 

de outro país europeu e 
outras maneiras de fazer 
negócio 

�  Reforçar as suas competên-
cias específi cas

�  Conhecer empresários de 
sucesso

�  Descobrir oportunidades de 
cooperação potenciais

�  Obter uma subvenção de 
um programa da Comissão 
Europeia

O Erasmus para Jovens Empreendedores 
NA PRÁTICA:
O programa é gerido por uma 
rede de pontos de contacto lo-
cais, incluindo Câmaras de Co-
mércio, incubadoras de empre-
sas e outras organizações de 
apoio às empresas, presentes 
nos vários países da União Eu-
ropeia.

Depois de preencher a can-
didatura on line e ser aceite no 
programa, a organização de con-

tacto escolhida no seu país dar-
-lhe-á o apoio e a ajuda de que 
precisa para encontrar o empre-
sário de acolhimento. Receberá 
também ajuda prática durante a 
sua estada no estrangeiro.

Para mais informações sobre os 
pontos de contacto no seu país, 
visite o seu ponto de contacto 
nacional ou o website do pro-
grama.

Poderá benefi ciar do 
programa como NOVO 
EMPREENDEDOR se:
�  Está em vias de se tornar empresário e planeia iniciar um 

negócio OU arrancou com um negócio nos últimos três 
anos. Não há limite de idade!

�   Tem residência permanente num dos país da União 
Europeia;

�  Tem um projecto ou uma ideia concreta para um negócio 
e o respectivo plano de negócios;

�  É capaz de demonstrar a sua motivação e empenho para 
se envolver numa relação de negócios com um empresário 
experiente de outro país da União Europeia;

�  Quer ajudar o desenvolvimento do negócio do empresário 
de acolhimento;

�  Está preparado para cobrir os custos de estadia que 
excedam o valor da bolsa fi nanciada pelo programa

 A partilha diária das actividades 
de um empresário mais experiente é 
uma verdadeira escola!
Silvio Kunze, Alemanha,  
planeia criar uma empresa de publicidade

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

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

Agora sei como abrir 
o meu negócio! 

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

“ „ Empresário de acolhimento Novo empresário

Cooperação

Colaboração

Experiência Ideias novas 

“ „


