Exmos. Senhores,
A Erasmus Student Network (ESN) é uma organização internacional de voluntariado sem fins
lucrativos e uma das maiores associações de estudantes na Europa. Estamos presentes em 470
instituições de Ensino Superior em 37 países diferentes e temos como objectivo a integração e
acompanhamento de estudantes internacionais, contando com o apoio da Comissão Europeia.
A secção da ESN Lisboa tem crescido a um ritmo elevado devido ao aumento do número de alunos
de Erasmus que escolhem Lisboa como destino para estudar. No sentido de proporcionar uma
melhor qualidade de vida a estes estudantes e ao mesmo tempo ajudar os nossos parceiros, o
Departamento de Parcerias da ESN Lisboa tem procurado melhorar os protocolos acordados com os
actuais parceiros e contactar novas empresas com serviços que tragam valor aos interesses destes
alunos, tendo como objectivo criar novas parcerias.
A maior parte dos alunos internacionais que vêm estudar para Lisboa (cerca de 3000 por semestre),
são portadores de um cartão de membro da ESN. O ESNcard será essencial para que possam
usufruir das vantagens que os nossos parceiros oferecem. Ao serem portadores deste cartão, podem
usufruir de diversos serviços, tendo direito ao desconto, à isenção de custos de entrada, ou às
ofertas acordadas entre o Departamento de Parcerias da ESN Lisboa e vossa empresa.
É de interesse relembrar que este é um segmento diferente da camada estudantil portuguesa.
Grande parte dos alunos de Erasmus vem de países onde os ordenados são muito superiores aos
praticados em Portugal, e estes alunos têm pouco tempo para aproveitar tudo o que Lisboa tem para
lhes oferecer, o que faz com que os seus hábitos sejam mais consumistas do que os de um típico
estudante português. Por esta razão, cremos que este apoio poderá ser de todo o interesse da vossa
empresa.
Deste, modo, este contacto tem como objectivo saber se estão interessados em colaborar com a
ESN Lisboa fazendo parte do nosso grupo de parceiros. Estamos disponíveis para agendar uma
reunião convosco, para nos podermos apresentar e falar um pouco mais sobre o assunto. Poderão
também encontrar mais informações sobre a nossa organização nos websites www.esn-lisboa.org e
www.esn.org.
Agradecíamos uma resposta com a maior brevidade possível para o endereço partnerships@esnlisboa.org, de modo a podermos, o quanto antes, definir as condições desta parceria e que canais de
comunicação poderemos utilizar para divulgar a nossa colaboração.
Gratos pela vossa atenção,
Departamento de Parcerias - ESN Lisboa
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