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Quem somos? 

• A maior rede de apoio às empresas e à inovação;

• Aproximadamente 580 organizações;

• Aproximadamente 4 000 profissionais;

• Operações em 47 países

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm



Site da Rede Europeia



Actores em Portugal: uma rede
• IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação 

• ADI – Agência de Inovação 

• ACIF-CCIM - Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria 

da Madeira 

• AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro

• AIMinho – Associação Empresarial

• CCDR – Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

• CCIPD – Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada

• CEC-CCIC – Conselho Empresarial do Centro/Câmara de Comércio e Indústria do Centro

• INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial 



Abrangência Geográfica

• Continente,  Açores e Madeira
http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/Paginas/contactos.aspx

• Pontos de contacto em países 
de língua oficial portuguesa

Angola (brevemente)

Cabo Verde
Brasil (alguns estados)
Macau (china)
Moçambique



Grandes áreas de intervenção



Informação, Feedback, Cooperação Internacional, Internacionalização

• Disseminação de informação relativa ao funcionamento e oportunidades do mercado interno 

de bens e serviços;

• Promoção pró-activa de politicas, iniciativas e programas comunitários relevantes para as 

PME e fornecimento de informação às PME sobre os procedimentos de candidatura;

• Operacionalização dos instrumentos de medida do impacto da legislação comunitária;

• Contribuição para os estudos de avaliação de impacto desenvolvidos pela CE;

• Operacionalização de outros meios para promover a participação das PME no processo de 

elaboração das politicas europeias;

• Apoio às PME no desenvolvimento de actividades transfronteiriças e de internacionalização;

• Apoiar às PME para encontrar parceiros, públicos ou privados, para os seus negócios.



Transferência de Tecnologia e Know-how

• Disseminação de  informação e sensibilização para as questões de inovação;

• Exploração de resultados de investigação;

• Brokerage, serviços de apoio à transferência de tecnologia e à construção de 

parcerias;

• Estimular a capacidade das empresas para inovar;

• Facilitar a articulação com outros serviços de inovação, incluindo as questões 

da propriedade industrial.



7º Programa quadro de Investigação e Desenvolvimento

• Sensibilizar as PME para as oportunidades do 7º PQ de I&D;

• Ajudar as PME a identificar as suas necessidades de I&D e TT e a encontrar 

parceiros relevantes;



Newsletters

• Legislação comunitária

• Oportunidades de Negócio

• Concursos públicos Europeus

Informação Temática

• Informação sobre Concursos Públicos 

• Marcação CE _ Brochuras e campanhas

• Rótulo Ecológico para diferentes produtos

Informação , Feedback, Cooperação Internacional, 
Internacionalização





Your Europe _ Business
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_pt.htm



Informação, Feedback , Cooperação Internacional, 
Internacionalização

• Operacionalização dos instrumentos de medida do impacto da legislação 

comunitárias nas PME;

SME Feedback Mechanism

• Contribuição para os estudos de avaliação de impacto desenvolvidos pela 

Comissão Europeia;

Painel de Consulta de Empresas Europeias (EBTP) 

• Operacionalização de outros meios para promover a participação das PME no 

processo de elaboração das politicas europeias

Promoção das consultas públicas on-line



Questionário para as PME sobre Instrumentos Metrológicos



Consulta Pública sobre o sucessor do CIP



• Disseminação de informação 

relativa ao funcionamento e 

oportunidades do mercado interno 

de bens e serviços;

• Apoio às PME no desenvolvimento 

de actividades transfronteiriças e 

de internacionalização;

• Apoiar as PME para encontrar 

parceiros, públicos ou privados,  

para os seus negócios.

Informação, Feedback, Cooperação Internacional, 
Internacionalização



Ajudar as PME a identificar parceiros para os seus negócios

� “Oportunidades de Negócio” ON  
http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/servicos/Pagin as/oportunidades.aspx

� Concursos Públicos Europeus
http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/servicos/Pagin as/concursosint.aspx

Ferramentas que ajudam a conhecer a envolvente 

� Export Helpdesk
http://exporthelp.europa.eu/index_en.html

� Market Access Database
http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm

Cooperação Internacional, Internacionalização



Divulgação de ON 
Estrangeiras no Site e 
por Newsletter

Inserção de ON 
Portuguesas na Base 
Europeia (BCD)



www.enterpriseeuropenetwork.pt
eenetwork@iapmei.pt




