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Enquadramento

►►►► Criada pela Comissão Europeia no âmbito do Programa Quadro para a 
Competitividade e Inovação

►►►► Disponibiliza informação estratégica, serviços de apoio à inovação e 
internacionalização, proporciona acesso a novos mercados 

►►►► Melhor acesso e proximidade para apoio às PME (balcão único e conceito no 
wrong door)

►►►► Presente em 48 países 

►►►► 600 pontos de contacto

Enquadramento



►►►► Ajudar as PME a desenvolverem o seu potencial de inovação e a aumentar a 
sua competitividade;

►►►► Sensibilizar as PME para as políticas e programas da Comissão Europeia;

►►►► Proporcionar aos empresários um serviço centralizado – balcão único;

►►►► Ajudar as empresas na identificação de potenciais parceiros comerciais e/ou 
tecnológicos;

►►►► Ajudar as empresas em vários domínios, tais como os direitos da propriedade 
intelectual, normas e legislação comunitária;

►►►► Serviço de feedback à Comissão Europeia.

Objectivos

Objectivos



O Consórcio

� 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 Industrial do Minho

� 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 

A Rede em Portugal



►►►► 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 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);

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

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

Áreas de intervenção

Informação, feedback , cooperação internacional, 
internacionalização



Transferência de tecnologia e de 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.

Áreas de intervenção



Vantagens para as empresas

►►►► Acesso simplificado a informação europeia, através de um único ponto de 
contacto;

►►►► Maior facilidade no aproveitamento de oportunidades de negócio no mercado 
interno alargado;

►►►► Apoio na identificação de parceiros estratégicos para a inovação, 
desenvolvimento e internacionalização dos negócios;

►►►► Aconselhamento na participação em programas financiados pela UE, de apoio à
I&DT, ou ao empreendedorismo qualificado;

►►►► Comunicação com a Comissão Europeia, através do serviço de Feedback –
possibilidade de as empresas manifestarem as suas perspectivas, experiências  
e observações dos empresários.

Áreas de intervenção



Uma Rede para a competitividade das empresas

Portal nacional:

www.enterpriseeuropenetwork.pt
Portal europeu:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/

Portais



Muito obrigada!

helena.moura@iapmei.pt
Tel.: +351 21 383 61 60

eenetwork@iapmei.pt

Contactos

Helena Moura
IAPMEI – Direcção de Promoção da Inovação


