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ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E RECRUTAMENTO DE
EMPREENDEDORES
Ao longo do último semestre, o CIEBI intensificou a promoção do programa e
recrutamento de empreendedores, com vista a atingir os seus objetivos. Neste sentido,
foram estabelecidos contactos diretos (via e-mail, telefone, reuniões presenciais) com
cerca de 80 potenciais Novos empreendedores e Empreendedores de acolhimento de
todo o país, assim como com entidades ligadas à promoção do empreendedorismo,
nomeadamente, incubadoras de empresas e parques tecnológicos, a fim de dar a
conhecer este programa às empresas e aos empreendedores associados a estas entidades.
Esta intensa campanha de promoção do programa e recrutamento de empreendedores,
resultou em 22 novas candidaturas ao programa (4 Novos empreendedores e 18
Empreendedores de acolhimento). Estes empreendedores receberam do CIEBI todo o
apoio e assistência técnica nas diversas fases do processo de intercâmbio (candidatura,
escolha do parceiro, compromisso e preparação, implementação).
INTERCÂMBIOS
No início de Janeiro, dois dos nossos Novos Empreendedores iniciaram o seu
intercâmbio com dois Empreendedores de acolhimento de Espanha. O intercâmbio terá
a duração de 1 mês, e constitui uma excelente oportunidade para a partilha de
experiências e aquisição de novos conhecimentos entre jovens empreendedores e
empreendedores com experiência comprovada, beneficiando da oportunidade de
trabalhar em rede e estabelecer novas parcerias de negócios e adquirindo conhecimentos
sobre novos mercados.

UM DOS NOSSOS CASOS DE SUCESSO
Nova Empreendedora: Ana Sofia Fernandes (Portugal)
Nome da Empresa: (Start-up)
Sector de atividade: Design de Joalharia

Empreendedor de acolhimento: Miguel Ángel Aduarte Carou (Espanha)
Nome da empresa: Petite & Wild (https://www.petiteandwild.com)
Sector de atividade: Design de Joalharia

Foto: Ana Fernandes e Miguel Ángel, e a mascote de Petite & Wild, com os novos expositores de jóias
para clientes concept store.

Ana participou no programa ERASMUS PARA JOVENS EMPREENDEDORES
porque queria montar a sua própria empresa de design de jóias em ouro e prata de
inspiração galaico-portuguesa. Sentindo as dificuldades que seria fazê-lo de raiz com a
pouca experiência que tinha do mercado e consciente do quanto o programa lhe podia
trazer de inspiração, de adicional pesquisa cultural e um know-how que necessitava,
candidatou-se a viajar até Espanha.
Do outro lado da fronteira de Portugal, Miguel Ángel, com mais de 20 anos de
experiência no mercado comercial de joalharia e relojoaria e a sua marca própria,

acolheu Ana e partilhou as suas histórias e conhecimentos empresariais, recebendo de
volta um olhar fresco sobre o seu produto, oportunidade de expandir-se no mercado
português e um novo fôlego criativo que buscava.
Depois de encontrada uma sinergia bastante interessante, apenas possível por este
programa, decidem incorporar o projeto de Ana com a empresa de Miguel Ángel e estão
neste momento na busca da solução empresarial perfeita para juntar os dois negócios e
continuar a crescer para além do final do Programa Erasmus.
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