
A Rede EEN - a maior rede de 
serviços de apoio à 

internacionalização e à inovação
nas PME na Europa



A Rede EEN apoia as PME no acesso a novos mercados…

Preciso de um parceiro de 

negócio noutro país...

Como posso aceder

aos fundos Europeus?

Como é afectado o meu negócio
pela nova legislação europeia?

Como posso entrar

num novo mercado?

Como posso vender os meus produtos

inovadores e tecnologias?



Abrangência da Rede

600 organisações
54 países

3000 técnicos ao serviço das PME



Como surgiu?

• Fundada em 2008 no âmbito do CIP - Programa Quadro para a 
Competitividade e a Inovação 

• Oferece um conjunto de serviços descentralizados e de proximidade 
que apoiam as PME nos processos de internacionalização e de 
inovação.

• Em 2015, enquadrada no Programa COSME – Programa para a 
Competitividade das empresas e das PME. 

• Tem missão reforçada no âmbito do Horizonte 2020 (SME 
Instrument)



• Informação e aconselhamento;

Legislação, normas técnicas, certificações necessárias em mercados comunitários e 

extracomunitários

• Apoio à internacionalização de negócios e de tecnologias;

Identificação de parceiros de negócio, tecnológicos ou de I&D em mercados e sectores

específicos

Vantagens para PME:

Acesso facilitado a um conjunto alargado de serviços 



• Apoio no acesso a financiamento europeu (H2020, COSME).

Colaboração estreita com o GPPQ e respectivos NCP sectoriais

• Missão reforçada ao nível do Programa Horizonte 2020 
(SME Instrument):

• Serviço KAM – Key Account Management - para empresas beneficiárias

• Serviço EIMC  - Enhancing the Innovation Management Capacities - para empresas 
inovadoras com grande potencial de internacionalização

• Apoio no robustecimento dos processos de gestão da inovação;

Acesso facilitado a um conjunto alargado de serviços 



• A Rede dispõe da maior Base de Dados Europeia de ofertas e procuras de 

tecnologia e de negócio – POD Partnering Opportunities Database. 

Utilizando esta plataforma, as empresas e investigadores podem:

• divulgar perfis referentes ás suas tecnologias, produtos e serviços em 

mercados e sectores tecnológicos e industriais específicos.

• pesquisar potenciais parceiros de negócio e de transferência de tecnologia 

• pesquisar Feiras e Bolsas de Contacto sectoriais 

• fazer benchmarking e monitorizar a concorrência 

• Em Portugal podem utilizar a BTN - Bolsa de Tecnologias e Negócios
• www.bolsatecnologia.pt

Facilitação de parcerias Tecnológicas e de Negócio

COMO?



A Rede está estruturada em 17 Grupos Sectoriais

TICs, Agroalimentar, Energia, Saúde, Aeroespacial, 

Nanotecnologias, Indústrias Criativas, etc.

� Grupo Sectorial “Healthcare”:

� Chair: “ZeNIT” (Alemanha)

� 40 organizações de 16 países

� ANI – Representante nacional do consórcio

EEN-Portugal 

VANTAGENS:

- Planeamento e divulgação de Feiras, Bolsas de Contactos
(MEDICA 2015), missões empresariais

- Promoção seletiva dos perfis de procuras e ofertas de tecnologia, 
de negócio e de parceiros para projetos de I&D (H2020)



Grupo Sectorial “Healthcare”

Próximas iniciativas:

� Brokerage event MEDICA 2015 – 17 a 19 Novembro (Alemanha)

� Bolsa de Contactos em Saúde – “Mercado de Inovação Aberta em Saúde” 

organizado no âmbito da Conferência anual do Health Cluster Portugal

25 de Novembro, Lisboa 

Inscreva-se no site da ANI – www.aninov.pt



• COBERTURA NACIONAL:
� IAPMEI – Co-ordenador
� ANI

� AIP

� AEP
� INESC TEC

� LNEG

• COBERTURA REGIONAL:
� AIMINHO – NORTE ( Minho)

� AIDA  - CENTRO  (Aveiro)  
� CEC-CCIC – CENTRO

� CCDR – ALGARVE

� ACIF-CCIM  - MADEIRA
� CCIPD – AÇORES

http://www.enterpriseeuropenetwork.pt

A Rede EEN em Portugal

Lisboa

Évora



Website: www.enterpriseeuropenetwork.pt



Bolsa de Tecnologia e Negócios: 
www.bolsatecnologia.pt



Rita Silva
rsilva@aninov.pt

Tel: 214232100 / 935709886

Contactos

Obrigada!


