
Erasmus para Jovens Empreendedores 

Um novo programa Europeu de intercâmbio

‘um programa que ajuda novos
empresários a iniciar o seu próprio

negócio !’



Breve Introdução

O Erasmus para Jovens Empreendedores é um programa europeu de 
intercâmbio iniciado pela União Europeia em 2009, que procura proporcionar a 
novos empreendedores ou aspirantes, uma oportunidade de obter em primeira
mão, formação “prática” de empreendedores experientes detentores de 
pequenas e médias empresas (PMEs) na Europa.

Esta formação “prática” irá ajudar os novos empreendedores a desenvolverem
as competências relevantes para gerir e expandir o seu próprio negócio.

Os empreendedores de acolhimento beneficiarão de ideias novas e inovadoras 
provenientes de um novo empreendedor motivado, acesso a novos mercados e 
estabelecimento de parcerias de cooperação.
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Principais Actores
Beneficiários
• Novos Empreendedores (NE)

Os novos empreendedores podem ser iniciados ou aspirantes , que estejam a planear seriamente 
iniciar um negócio, com base num plano de negócio viável OU empreendedores estabelecidos que 
tenham  iniciado o seu próprio negócio nos últimos 3 anos.

• Empreendedores de Acolhimento (HE)
Os empreendedores de acolhimento são empreendedores experientes (proprietário-gestor de uma 
PME) ou que estejam directamente envolvidos em empreendedorismo ao nível de Conselho de 
Administração de PMEs (até 250 empregados)

Facilitadores
• Organizações Intermediárias(IOs)
• Gabinetes de Apoio
• Comissão Europeia



Conceito

• Os novos empreendedores estabelecem uma regular relação 
de trabalho entre si e o empreendedor de acolhimento num 
outro país da União Europeia durante 1 a 6 meses.

• O estabelecimento desta relação entre o novo empreendedor
e o empreendedor de acolhimento é conduzida pelas
organizações intermediárias.

• O objetivo é possibilitar ao novo empreendedor adquirir
competências para gerir e desenvolver uma PME; usufruindo
em pleno das oportunidades que o mercado interno
proporciona. 



Como Funciona?

• Passo 1: Candidatura
• Passo 2: Estabelecimento de uma relação

(intercâmbio)
• Passo 3: Contratação and preparação
• Passo 4: Estadia



IO

Passo 1: Candidatura
electrónica

• Candidatura do NE;

• Candidatura verificada pela 
IO;

• HE demonstra interesse
em participar;

• Ficheiro verificado pela IO.
NE

HE

www.erasmus-entrepreneurs.eu

IO
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Passo 2: Establecimento
de uma relação

• Combinação do NE e 
HE com a ajuda de 2 
IOs

Passo 3: Contratação e 
preparação

• HE, NE e IOs 
estabelecem acordos;

• NE efectua preparação
antes da partida;

• NE recebe um 
subsídio.

IO

HE
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Passo 4: Estadia

• Duração: 1-6 meses;

• Apoio direto pelo IO 
anfitrião ao NE;

• Relatório acerca do 
intercâmbio.

IO



Serviços da IO no seio do programa

Apoio profissional antes, durante e após o intercâmbio

• Procura activa de novos empreendedores adequados (NE) e 
empreendedores de acolhimento (HE);

• Avaliação da qualidade das candidaturas;
• Estabelecimento proactivo de relações de intercâmbio;
• Organização de intercâmbio com benefícios mútuos para

NEs e HEs;
• Apoio direto aos NEs.



Serviços da IO no seio do programa
• Oranização de oportunidades de networking :

– Reuniões com incubadoras empresariais locais/regionais para a apoiar
no conhecimento do mercado estrangeiro;

– Contacto com redes locais de empreendedores para alargar os seus
contactos pessoais com outros empreendedores no país estrangeiro;

– Contacto com parceiros locais/regionais da Enterprise Europe Network 
que a informem das oportunidades dos mercados Europeus;

– Possibilidade de participar em seminários específicos e cursos
ministrados por Câmaras de Comércio locais ou centros de formação
para melhorar as suas aptidões pessoais empresariais;

– ….
• Garantir altas expectativas e  feedback de avaliação;
• Relatórios



Benefícios para o novo 
empreendedor (Cláudia)

Cláudia:
• Ganhou experiência valiosa na gestão de um negócio num 

campo relevante, familiarizou-se com os potenciais riscos e 
com as formas de os evitar;

• Ganhou conhecimento em domínios como o financeiro, gestão
de negócio, marketing, etc permitindo-lhe melhorar o seu plano
de negócios;

• Adquiriu perspectivas internacionais, algargando os seus
horizontes para possíveis oportunidades para além do 
mercado Português e um potencial parceiro de negócio.



Benefícios para o empreendedor
de acolhimento (Daniel)

Daniel : 
• Desenvolveu uma potencial relação de negócio;
• beneficiou do contributo de uma colaboradora motivada e 

criativa;
• desenvolveu novas prespectivas e informação acerca do 

mercado Português;
• adquiriu a possibilidade de contacto com outros

empreendedores de acolhimento experientes sediados noutros
Estados membros;

• a satisfação de ser o mentor de um novo empreendedor.



Registo

Os novos empreendedores bem como os já
experientes podem candidatar-se ao programa

através da página de Internet: 
www.erasmus-entrepreneurs.eu

Desde o início do programa em 2009, já ocorreram 2318 intercâmbios
entre novos empreendedores e empreendedores de acolhimento, 285 
estão a decorrer neste momento e 207 estão em fase de preparação.

Portugal teve 76 inscrições de NE e 83 de HE



OBRIGADA PELA VOSSA 
ATENÇÃO!

CONTACTOS:

Câmara de Comércio Luso-Britânica
Chris Barton
e: c.barton@bpcc.pt

Helena Fernandes
e: h.fernandes@bpcc.pt

t: 21 394 20 20


