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A Rede responde diariamente a questões deste género! 
Informação sobre Legislação e Financiamentos Europeus 
Assistência na pesquisa de futuros parceiros de negócios, especialmente noutros 
países 
Aconselhamento sobre como desenvolver uma ideia inovadora 
Comunicar à Comissão Europeia os problemas e as perspectivas dos empresários.  
Elaborar Diagnóstico de necessidades e aconselhamento especializado para 
empresas inovadoras e com elevado potencial de internacionalização.  
  
A Rede tem acesso a duas poderosas Bases de dados europeias para ajudar as PMEs: 
uma para parcerias comerciais e outra para transferência de tecnologia. 
  
Os perfis das empresas e os seus pedidos de cooperação são inseridos nas bases, 
ficando disponíveis a todos os parceiros da Rede. Criando assim um potencial enorme 
de crescimento no mercado europeu. 
  
Para além disso, a rede promove missões e encontros empresariais, que acontecem 
um pouco por toda a Europa, encontros esses que têm como objetivo responder a 
algumas destas questões. Permitindo a interação com agentes económicos de 
diferentes países europeus. 
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Não é fácil aproveitar todas estas oportunidades. 
Existem muitos obstáculos…Nomeadamente para as Pequenas Empresas: 
  
• Navegar no labirinto de legislação Europeia e nacional… 
• Ultrapassar barreiras linguísticas e outras para encontrar novos mercados e 
parceiros além-fronteiras 
• Reconhecer o potencial de inovação nos seus negócios e retirar proveitos 
económicos das suas ideias 
• Saber encontrar e assegurar o adequado financiamento europeu aos seus projetos 
  
Então a quem se dirigir? 
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Podem recorrer à Enterprise Europe Network. 
Baseada no conceito de proximidade e de “No Wrong Door”, presta um serviço de 
apoio aos negócios para Pequenas e Médias Empresas Europeias. 
A Enterprise Europe Network lançada pela Direcção-Geral Empresa da Comissão 
Europeia em 2008 é cofinanciada ao abrigo do programa "COSME" - um programa de 
financiamento da UE destinado a incentivar a competitividade das empresas 
europeias.  
  
Os nossos serviços são ajustados essencialmente para as PME, mas também estão 
disponíveis para todas as outras empresas e empreendedores, universidades e 
centros de pesquisa. 
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O que é que nós oferecemos às PME? 
Acesso a um grande Mercado Interno de 450 milhões de consumidores (as Regras e o 
Ambiente Empresarial são tendencialmente iguais em toda a UE) 
As PME podem livremente vender e prestar serviços além-fronteiras e estabelecer-se 
em qualquer local da União Europeia  
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A União Europeia disponibiliza cerca de 30 biliões de euros em incentivos financeiros 
às PME: 
Por um lado, para se tornarem COMPETITIVAS e INOVADORAS através dos fundos 
estruturais. 
Por outro lado, para potenciarem a sua COMPETITIVIDADE E CAPACIDADE 
INOVADORA através dos Programas Comunitários. 
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A rede EEN é constituída por cerca de 600 organizações em 54 países. 
Os parceiros incluem câmaras de comércio, agências empresariais e de 
desenvolvimento regional, institutos de investigação, universidades, centros 
tecnológicos e de inovação, entre outros. 
3,000 Peritos trabalham na rede. 
A força desta Rede assenta na ligação de todas estas pessoas e organizações – ao 
serviço das Pequenas Empresas Europeias. 
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Em Portugal a rede é formada por um consórcio de 12 parceiros. 
Sendo o coordenador o IAPMEI tem como parceiro na Região autónoma dos Açores a 
Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada 
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No nosso website podem encontrar informação específica sobre os mais diversos 
assuntos. O registo é gratuito. 
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