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Motivação 

A Enterprise Europe Network ajuda as organizações, especialmente as pequenas
e medias empresas, portuguesas a tornarem-se mais competitivas em mercados 
internacionais, facilitando-lhes o acesso à 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.

Objetivos e Desenvolvimento do Projeto

O LNEG integra a Enterprise Europe Network, (http://een.ec.europa.eu/) 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 apoiar as organizações, de forma gratuita, principalmente as 
pequenas e médias empresas portuguesas a tornarem-se mais competitivas em 
mercados internacionais, facilitando-lhes o acesso à 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.
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2015-2021

Estamos presentes em todo o território nacional, através do consórcio EEN -
Portugal, que reúne competências várias no apoio às PME, formado por 10 
parceiros entre os quais o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, 
I.P que assume a liderança do Consórcio, a ACIF - Associação Comercial e 
Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, a  AEP –
Associação Empresarial de Portugal, a  AIDA – Associação Industrial do Distrito 
de Aveiro, a AIP – Associação Industrial Portuguesa, a ANI – Agência Nacional de 
Inovação, a CCIPD – Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, o CEC –
Conselho Empresarial do Centro/Câmara de Comércio e Indústria do Centro, o 
INESC TEC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto e o 
LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia I.P., parceiro temático 
responsável pela gestão dos recursos e energia e sustentabilidade em todo  o 
território nacional.

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.

Como podemos apoiar a 
sua empresa/instituição:

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 tecnológica
Ajudamos na procura e no contato 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.

Grupo Sectorial Intelligent Energy (SGIE)
O LNEG é o representante nacional no SGIE, uma plataforma especializada na 
área das energias renováveis e eficiência energética dentro da EEN. Ao integrar 
os parceiros de contato com as PME, institutos de investigação, e clusters, o 
grupo funciona como catalisador no processo de internacionalização das 
empresas e outras instituições. Os membros oferecem aos seus clientes ajuda, 
contactos e informação necessários para encontrarem parceiros europeus para 
cooperação na transferência de tecnologia, acordos de parceria e projetos de 
investigação.


