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PROJETO “ERASMUS NET”
O Projeto “ERASMUS-NET”, faz parte do Programa COSME - Programa para a
Competitividade das empresas (Micro e pequenas e médias empresas), o qual inclui a
mobilidade de empreendedores entre as diversas ações que desenvolve para a promoção
do empreendedorismo.
Neste sentido, o projeto “ERASMUS-NET” tem como objetivo proporcionar aos novos
empreendedores, ou aos que pretendem sê-lo, da Cantábria (Espanha), Creta (Grécia),
Região Sudoeste (Irlanda), Podravska (Eslovénia), Beira Interior (Portugal) e
Lombardia (Itália), a oportunidade de desenvolver competências técnicas e de gestão
num sector específico, através da aprendizagem e colaboração com empreendedores
mais experientes, num outro país europeu participante no programa.
A parceria é composta por 6 organizações, sendo SODERCAN, da Cantábria (Espanha),
o líder do projeto. Os outros parceiros são: Cork County Council (Irlanda), Mariborska
Razvojna Agencijia (Eslovénia), Metropolitan city of Milan (Itália), Managing
Company of Science and Technology Park of Crete (Grécia) e CIEBI – Centro de
Inovação Empresarial da Beira Interior (Portugal).
O consórcio do “ERASMUS-NET” irá cooperar com todas as organizações e
autoridades envolvidas no Programa (e outras organizações de relevo de cada região
participante), visando o envolvimento de 180 empreendedores em intercâmbios de
sucesso, 90 Novos Empreendedores (NEs) e 90 Empreendedores de Acolhimento
(HEs). Cada parceiro irá proporcionar 15 intercâmbios entre NEs e HEs.
ERASMUS NET – Projeto europeu de intercâmbio para empreendedores
O Projeto “ERASMUS NET” (com a duração de 2 anos) ajuda os novos
empreendedores que pretendam criar o seu próprio negócio, ou que o já tenham criado,
a adquirir as competências necessárias para iniciar e/ou gerir com sucesso um pequeno

negócio. Os novos empreendedores reúnem-se e trocam conhecimentos e ideias de
negócio com um empreendedor experiente, com quem ficam e colaboram por um
período de 1 a 6 meses. A estadia é parcialmente financiada pela Comissão Europeia.
Benefícios do Projeto ERASMUS NET
Como novo empreendedor, beneficiará da formação on-the-job numa pequena ou
média empresa sediada num país participante no programa. Este facto facilitará
o sucesso do arranque do seu negócio ou o fortalecimento do seu novo projeto. Poderá
também tirar partido do acesso a novos mercados, da cooperação internacional e do
potencial de colaboração com parceiros de negócio no estrangeiro.
Enquanto empreendedor de acolhimento, poderá beneficiar de novas ideias sobre o
seu negócio, vindas de um empreendedor motivado. Ele poderá ter competências ou
conhecimentos em áreas que não são dominadas por si e que podem complementar os
seus. Terá oportunidade de aprender sobre mercados externos e aceder-lhes, expandir as
suas oportunidades de negócio, trabalhar em rede e estabelecer novas parcerias de
negócio.
Trata-se realmente de uma colaboração de ganho mútuo através da qual ambos poderão
descobrir novos mercados ou parceiros de negócio europeus e novas formas de fazer
negócios.
Beneficiará de sinergias e de amplas oportunidades de trabalho em rede, e da
colaboração de ambos sob a forma de parceria de negócio (ex. empresas comuns,
atividades de subcontratação, relações de contratante-fornecedor, etc.).

