
IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. 
Tels.: 213 836 000/266 739 700
e-mail: EEN-PORTUGAL@iapmei.pt 

ACIF - Associação Comercial e Industrial do 
Funchal-Câmara de Comércio e Indústria da Madeira 
Tel.: 291 206 800
e-mail: EEN-PORTUGAL@acif-ccim.pt

AEP - Associação Empresarial de Portugal-Câmara de 
Comércio e Indústria
Tel: 229 981 500
e-mail: EEN-PORTUGAL@aeportugal.pt

AIDA - Associação Industrial do Distrito de Aveiro 
Tel.: 234 302 490
e-mail: EEN-PORTUGAL@aida.pt

AIMinho - Associação Empresarial 
Tel.: 253 202 500
e-mail: EEN-PORTUGAL@aiminho.pt

AIP - Associação Industrial Portuguesa-Câmara de 
Comércio e Indústria
Tel.: 213 601 688
e-mail: EEN-PORTUGAL@aip.pt

“O apoio da Enterprise Europe Network foi uma mais-valia para a nossa PME. Contámos com a ajuda de excelentes 

profissionais que nos acompanharam sempre e encontrámos o parceiro certo para o nosso negócio”.

Marco Ferreira, Gestor de Desenvolvimento e Inovação da Enging-Make Solutions, Oliveira do Hospital

“A Enterprise Europe Network foi um importante parceiro na procura e seleção do coaching mais adequado às neces-

sidades da STAB VIDA em matéria de gestão da inovação, que nos permitiu concluir com sucesso o nosso projeto do 

‘SME Instrument’ – fase 1, no âmbito do Programa Horizonte 2020”. 

Gonçalo Dória, Project Manager da STAB VIDA, Caparica

“A organização pela Enterprise Europe Network da Bolsa de Contactos no contexto do seminário anual do WavEC 

permitiu contactos internacionais entre empresas e instituições de I&DT europeias e norte-americanas, potenciou uma 

maior visibilidade às competências e tecnologias nacionais e criou bases para futuras parcerias no setor das energias 

renováveis marinhas, estratégico para a economia portuguesa”.

Nuno Matos, WavEC, Offshore Renewables, Lisboa e Açores 

“No âmbito da estratégia de internacionalização desenvolvida pela Optieng, a Enterprise Europe Network é um instru-

mento útil para identificação de novas oportunidades e de parceiros estratégicos no mercado europeu”.

Carlos Gomes da Costa, Optieng, Aveiro

“Os serviços da Enterprise Europe Network têm permitido à Gatewit a prospeção e avaliação contínua de oportuni-

dades de negócio, parcerias e desenvolvimento de ideias num contexto económico mais alargado”.

Pedro Vaz Paulo, CEO da Gatewit, Lisboa

“Graças à Enterprise Europe Network, tivemos acesso a informação útil sobre o potencial do mercado americano para 

as nossas soluções”.

Luís Sousa, Administrador da ACIN-iCloud Solutions, Madeira

ANI - Agência Nacional de Inovação 
Tels.: 226 167 820/214 232 100
e-mail: EEN-PORTUGAL@aninov.pt

CCIPD - Câmara do Comércio e Indústria de Ponta 
Delgada 
Tel.: 296 305 000
e-mail: EEN-PORTUGAL@ccipd.pt

CCDR Algarve - Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve
Tel: 289 895 270
e-mail: EEN-PORTUGAL@ccdr-alg.pt

CEC - Conselho Empresarial do Centro-Câmara de 
Comércio e Indústria do Centro 
Tel.: 239 497 161
e-mail: EEN-PORTUGAL@cec.org.pt

INESC TEC - Tecnologia e Ciência
Tel.: 222 094 398/99
e-mail: EEN-PORTUGAL@inesctec.pt

LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. 
Tel: 210 924 600/1
e-mail: EEN-PORTUGAL@lneg.pt

Ajudamos a sua empresa a inovar 
e a crescer no mercado internacional !

www.enterpriseeuropenetwork.pt
info@EEN-PORTUGAL.pt

Contacte-nos!

enterprise europe

A opinião dos nossos empresários

Projeto financiado pela Comissão Europeia



No acesso a informação estratégica

Promovemos o acesso simplificado a informação comunitária direcionada para as empresas, nos domínios 
legislativo e regulamentar, de conhecimento de mercados, procedimentos, e programas de apoio ao 
financiamento e inovação das PME, e facilitamos a identificação dos instrumentos mais adequados ao 
desenvolvimento do seu negócio.

Na internacionalização dos seus negócios

Facilitamos o contacto com parceiros estratégicos em mercados externos e promovemos oportunidades de 
negócio nos mais variados domínios (comercial, de produção, tecnológico ou outro), junto de empresas 
interessadas em internacionalizar a sua atividade.

No investimento em inovação e transferência de tecnologia

Ajudamos na procura e no contacto com parceiros internacionais para cooperação no domínio da inovação 
e transferência de tecnologia, e apoiamos as empresas no acesso a programas comunitários que valorizem a 
industrialização de resultados das suas atividades de investigação e desenvolvimento.

 

Na procura de financiamento

Asseguramos informação e aconselhamento sobre instrumentos comunitários de financiamento à 
atividade empresarial, que melhor se adequem às necessidades e estratégias de desenvolvimento da 
sua empresa.

No reforço da gestão da inovação

Prestamos serviços especializados direcionados para o reforço da gestão da inovação a empresas 
inovadoras com elevado potencial de internacionalização, incluindo empresas beneficiárias da 
medida SME Instrument, no âmbito do programa Horizonte 2020.

Na exploração de oportunidades de negócio e de parcerias estratégicas

Viabilizamos a divulgação de oportunidades de negócio e de concursos públicos europeus, e 
promovemos encontros bilaterais com empresas e outras entidades estrangeiras, como forma de 
potenciar a cooperação e a atividade internacional da sua empresa.

“O apoio da Enterprise Europe Network foi uma mais-valia para a nossa PME. Contámos com a ajuda de excelentes 

profissionais que nos acompanharam sempre e encontrámos o parceiro certo para o nosso negócio”.

Marco Ferreira, Gestor de Desenvolvimento e Inovação da Enging-Make Solutions, Oliveira do Hospital

“A Enterprise Europe Network foi um importante parceiro na procura e seleção do coaching mais adequado às neces-

sidades da STAB VIDA em matéria de gestão da inovação, que nos permitiu concluir com sucesso o nosso projeto do 

‘SME Instrument’ – fase 1, no âmbito do Programa Horizonte 2020”. 

Gonçalo Dória, Project Manager da STAB VIDA, Caparica

“A organização pela Enterprise Europe Network da Bolsa de Contactos no contexto do seminário anual do WavEC 

permitiu contactos internacionais entre empresas e instituições de I&DT europeias e norte-americanas, potenciou uma 

maior visibilidade às competências e tecnologias nacionais e criou bases para futuras parcerias no setor das energias 

renováveis marinhas, estratégico para a economia portuguesa”.

Nuno Matos, WavEC, Offshore Renewables, Lisboa e Açores 

“No âmbito da estratégia de internacionalização desenvolvida pela Optieng, a Enterprise Europe Network é um instru-

mento útil para identificação de novas oportunidades e de parceiros estratégicos no mercado europeu”.

Carlos Gomes da Costa, Optieng, Aveiro

“Os serviços da Enterprise Europe Network têm permitido à Gatewit a prospeção e avaliação contínua de oportuni-

dades de negócio, parcerias e desenvolvimento de ideias num contexto económico mais alargado”.

Pedro Vaz Paulo, CEO da Gatewit, Lisboa

“Graças à Enterprise Europe Network, tivemos acesso a informação útil sobre o potencial do mercado americano para 

as nossas soluções”.

Luís Sousa, Administrador da ACIN-iCloud Solutions, Madeira

Integramos a Enterprise Europe Network, a maior Rede Europeia de serviços de proximidade às 

empresas, criada pela Comissão Europeia, e que conta atualmente com mais de 600 pontos de 

contacto em mais de 50 países.

O nosso objetivo é ajudar as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas portuguesas 

a tornarem-se mais competitivas em mercados internacionais, facilitando-lhes o acesso a informação, 

aconselhamento, programas de apoio, e contactos privilegiados que lhes permitam encontrar 

parceiros estratégicos e explorar oportunidades de cooperação nos mais variados domínios, que 

acrescentem valor aos seus negócios no espaço europeu e fora dele. 

Estamos presentes em todo o território nacional, através do Consórcio EEN – PORTUGAL, que reúne 

competências várias no apoio às PME, formado por 12 parceiros, entre os quais o IAPMEI, que assume 

a liderança, a ACIF/CCIM, a AEP, a AIDA, a AIMinho, a AIP, a ANI, a CCDR Algarve, a CCIPD, o CEC/CCIC, o 

INESC Porto e o LNEG.

Trabalhamos em estreita cooperação com uma vasta rede de instituições europeias, e promovemos a 

intermediação de contactos com agentes e parceiros económicos nos vários países.

Quem somos Saiba como podemos apoiar a sua empresa


