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 Maior rede do mundo de apoio às PME; 

 Vasta cobertura geográfica; 

 Rede diversificada de parceiros (600 entidades); 

A Rede 
One-stop shop 
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Responsável  

pela governance da  

EEN-PORTUGAL 

Em Portugal, quem somos? 

Entidade SC&T, com 

expertise no domínio das TICs 

e abrangência nacional 



Como apoiamos as nossas empresas? 

Informação e aconselhamento personalizado sobre matérias europeias 

com potencial impacto na estratégia de internacionalização das empresas  

 

o Legislação comunitária; 

o Normas europeias; 

o Programas de financiamento europeus. 

 



Como apoiamos as nossas empresas? 

Ajuda no processo de internacionalização 
 

o Apoio à redação de perfis de procura e oferta de negócio ou tecnologias bem como 

de expressões de interesse para inserção na plataforma de matchmaking da rede 

(http://een.ec.europa.eu/); 

 

 

 

 

 

o Apoio à participação em eventos B2B; 

o Apoio à participação em workshops e InfoDays da rede; 

o Procura de parceiros para projetos de IDI. 

http://een.ec.europa.eu/
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Como apoiamos as nossas empresas? 

Diagnóstico de necessidades e aconselhamento especializado para 

empresas inovadoras e com elevado potencial de internacionalização 

 

o Auditorias tecnológicas; 

o Auditorias à inovação;  

o Serviços KAM para empresas beneficiárias do SME Instrument H2020; 

o Serviços EIMC - Enhancing Innovation Management Capacities. 



De 14 a 18 de março, em Hannover, decorre, no âmbito da CeBIT, uma das maiores feiras 
internacionais na área das TIC, o evento de brokerage Future Match, coorganizado pelo INESC 
TEC, na qualidade de parceiro da Enterprise Europe Network e membro do Grupo Setorial da 
Rede Automóvel, Transportes e Logística. 
 
Inscrições até 29 de fevereiro de 2016! 
 
Sessões bilaterais da Enterprise Europe Network com o objetivo de: 
1- Estabelecerem contactos para cooperação internacional (transferência de tecnologia; 
projetos de ID; subcontratação; outsourcing; acordos comerciais e / ou de distribuição); 
 
2- Acederem a serviços de aconselhamento personalizado prestados por parceiros 
especializados da Enterprise Europe Network nos domínios da Proteção da PI, Financiamento 
Europeu e Apoio a Start-ups. 
 
O INESC TEC é o support office, esclarecendo dúvidas e prestando apoio personalizado durante 
o processo de inscrição e agendamento de reuniões bilaterais. 
 
Contacte-nos através do endereço een-portugal@inesctec.pt. 
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Contactos 

Enterprise Europe Network - INESC TEC  

www.inesctec.pt 

een-portugal@inesctec.pt 

T: + 351 22 209 4000 

 

Enterprise Europe Network 

http://een.ec.europa.eu/ 

http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/ 
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