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O CONNECT é um programa de empreendedorismo ﬁnanciado pela Comissão Europeia que promove o intercâmbio de
empreendedores entre o Brasil e a Europa. O programa visa apoiar empreendedores e empresas a crescer, promover a sua
internacionalização e competitividade, e fomentar uma troca de experiências entre o Brasil e a Europa.
COMO?
O programa vai selecionar empreendedores altamente motivados que estejam na fase inicial do negócio (novos
empreendedores), e dar-lhes a oportunidade de se reunirem e colaborarem com um empreendedor experiente
(empreendedor de acolhimento). O CONNECT vai permitir a 50 novos empreendedores da Europa a estadia por um período de
1 a 6 meses junto de 50 empreendedores de acolhimento no Brasil. Trata-se de uma colaboração de benefício mútuo, através da
qual os empreendedores trocam conhecimentos e ideias, e descobrem novos mercados e parceiros de negócio.

BENEFÍCIOS

Empreendedores
promissores que estejam
planejando iniciar um negócio,
com base num Plano de Negócio
viável, ou que tenham iniciado
seu próprio negócio nos últimos
3 anos.

Receber orientação dentro de uma micro ou pequena empresa de sucesso;
Colaborar e aprender com um empreendedor de acolhimento experiente;
Fortalecer competências num setor especíﬁco e de gestão, desenvolver
autoconﬁança e melhorar competências linguísticas;
Encontrar novos parceiros de negócio no estrangeiro e promover a
internacionalização do próprio negócio;
Beneﬁciar de assistência ﬁnanceira para ajudar a arcar com parte dos
custos da estadia;
Acelerar o crescimento e promover a competitividade da sua startup.
BENEFÍCIOS

Empreendedores experientes
que sejam proprietários ou
administradores de uma
empresa ou incubadora de
empresas há mais de 3 anos.

Trabalhar e interagir com um empreendedor motivado e com talento, que
poderá dar uma contribuição para o seu negócio com ideias inovadoras e
competências complementares às suas;
Aprender sobre mercados externos e expandir as suas oportunidades de
negócio, beneﬁciando de um “olhar novo” sobre o mesmo;
Atuar como mentor e partilhar experiência e informação sobre como
ultrapassar os desaﬁos de desenvolver um negócio no próprio país;
Expandir a sua rede de parceiros, melhorar a atividade internacional e
aumentar o potencial de inovação do negócio;
Participar em atividades internacionais e fazer parte de uma agradável
troca de experiências entre o Brasil e a Europa.

Esta iniciativa é apoiada pela Direção Geral das Empresas e da Indústria da Comissão Europeia.
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A candidatura é feita online
através do formulário de
registro. Serão selecionados os
empreendedores com maior
motivação e potencial.

Será feita a ligação
mais adequada entre novos
empreendedores e
empreendedores de
acolhimento.

A duração do intercâmbio e
as atividades são planejadas
previamente num acordo
assinado entre ambas as
partes.

O intercâmbio Europa Brasil
decorre de 1 a 6 meses. Os
empreendedores exploram
oportunidades de colaboração de
grande importância para o sucesso
do seu negócio.

O CONNECT não acarreta quaisquer custos para o empreendedor de acolhimento. Os novos empreendedores da Europa
receberão um apoio ﬁnanceiro por parte da Comissão Europeia com vista a arcar com parte dos custos;
O CONNECT não proporciona estágios de trabalho, mas sim o estabelecimento de parcerias de negócios frutíferas e
duradouras entre empreendedores altamente motivados de ambos os lados do Atlântico;
Não há idade limite e o negócio pode decorrer em qualquer setor de atividade;
Será dada prioridade a empreendedores com bons conhecimentos de Inglês e Português/Espanhol;
O programa decorre em 2014 e 2015, sendo dividido por fases. Ao candidatar-se ao programa CONNECT, ﬁcará registrado na
base de dados de empreendedores de acolhimento no Brasil. Será contactado assim que for identiﬁcado um empreendedor da
Europa cujo perﬁl se enquadre no seu negócio/incubadora;
Um programa semelhante ﬁnanciado pela Comissão Europeia, Erasmus for Young Entrepreneurs, decorre com muito sucesso
desde há 5 anos apenas dentro da Europa. As histórias de sucesso das colaborações entre novos empreendedores e
empreendedores de acolhimento podem ser vistas em www.erasmus-entrepreneurs.eu/.

As atividades do programa CONNECT são coordenadas na Europa pela EBN (European Business and
Innovation Centre Network).
A EBN é uma rede constituída por cerca de 150 centros de negócios e de inovação, incubadoras,
aceleradoras e outras organizações de apoio com certiﬁcação de qualidade, e por 100 membros
associados que apoiam o desenvolvimento e crescimento de empreendedores, startups e micro e
pequenas empresas inovadoras.

Avenue de Tervueren, 168-B
1150 Bruxelles, Belgium

+32 2 77289 00

www.ebn.eu

+32 2 772 95 74

Se tiver interesse no programa, não hesite em entrar em contato conosco. Falamos Inglês e Português!
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