CONVITE
Ex.mo(a) Senhor(a):

Conscientes do papel activo que as entidades e/ou empresas da Região Autónoma da Madeira
podem ter no Programa ERASMUS e na construção da Europa, a Agência Nacional para o Programa
de Aprendizagem ao Longo da Vida e a Universidade da Madeira realizarão uma Sessão de
Divulgação do Programa ERASMUS no dia 17 de Junho 2010 às 15h00m na Sala do Senado da
Universidade da Madeira no Campus da Penteada, com a presença do Reitor da Universidade na
abertura dos trabalhos (Programa em Anexo).
Pretende-se, com esta iniciativa, divulgar os benefícios e o modo de participação da entidade e/ou
empresa no Programa Erasmus. Este programa está aberto a qualquer entidade e/ou empresa do
sector público ou privado que exerça uma actividade económica, independentemente da sua
dimensão, do seu estatuto jurídico ou do seu sector económico, incluindo a economia social.
Considerando o papel estratégico da entidade e/ou empresa que V. Ex.ª representa, muito nos
honraria contar com a sua presença, ou de alguém em V/representação, na referida sessão.
Agradecemos a confirmação de presença através do contacto mencionado abaixo.
Agradecendo a atenção dispensada a este assunto, colocamo-nos à disposição de V. Ex.ª caso
verifique necessidade de esclarecimentos adicionais.
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PROGRAMA
Sessão de divulgação do Programa ERASMUS
15h00m

Professor Doutor
Reitor da Universidade da Madeira

Programa ERASMUS
Mobilidade, Internacionalização e Cooperação Universidades – Empresas
‐ Mobilidade Europeia: 2 vezes Erasmus (15m)
Resumo: Qualquer estudante a frequentar o ensino superior pode fazer 2 vezes Erasmus: uma vez para estudar numa
Universidade e uma vez para fazer um estágio profissional numa Empresa. Articular a qualidade, o reconhecimento
académico e a adequação de competências («new skills for new jobs») são os fundamentos da mobilidade Erasmus.
Bolsas Suplementares Erasmus para estudantes com dificuldades socioeconómicas.

Mestre Rita Cheta
Agência Nacional para a Gestão do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida
‐ Cooperação Europeia: Universidades – Empresas (15m)

15h15m
às
16h15m

Resumo: Qualquer entidade/empresa do sector público ou privado que exerça uma actividade económica,
independentemente da dimensão, do estatuto jurídico ou do sector económico em que opere, incluindo a economia
social, pode participar actividade no Programa Erasmus. Benefícios da cooperação Universidades – Empresas no
âmbito do Programa Erasmus. Entidades e/ou Empresas portuguesas que já participam no Erasmus.

Mestre Carlos Sousa
Agência Nacional para a Gestão do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida
‐ Empreendedorismo: Formação e Mobilidade (15m)
Resumo: Apresentação de projectos que têm vindo a ser desenvolvidos pelo CEIM – Centro de Empresas e Inovação
da Madeira com enfoque no rs4e e no ERASMUS para Jovens Empreendedores.

Drª Patricia Dantas de Caires
Centro de Empresas e Inovação da Madeira

‐ Mobilidade e Internacionalização: Experiência e Desafios na UMa (15m)
Resumo: Apresentação e análise de projectos que têm vindo a ser promovidos e desenvolvidos, bem como os desafios
que se colocam à UMa nos contextos das reformas e processos em curso, com enfoque na importância de que se
reveste a mobilidade para a internacionalização e das vantagens do seu impacto num espaço europeu da
ultraperiferia.

Mestre Carlos Lencastre
Universidade da Madeira/Gabinete de Planeamento Projectos e Cooperação

Local: Sala do Senado da Universidade da Madeira no Campus da Penteada

