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FICHA DE PROJETO 
 

A EEN-PORTUGAL2025, Enterprise Europe Network, foi aprovada pela 
Comissão Europeia para o período 2022 – 2025, no âmbito do 
programa COSME. 

A EEN-PORTUGAL, tem como principal objetivo ajudar as empresas 
portuguesas a tornarem-se mais inovadoras e mais competitivas 
disponibilizando-lhes informação estratégica e serviços de apoio que 
lhes permitam crescer no mercado internacional. Em Portugal o 
consórcio, liderado pelo IAPMEI, integra ainda os seguintes parceiros 
ACIF, ANI, AEP, AIDA CCI, AIP, CEC, CCIPD, INESC TEC e LNEG. 

 

COMO PODEMOS APOIAR A SUA EMPRESA? 

 

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. 

NA INTERNACIONALIZAÇÃO DOS SEUS NEGÓCIOS 

Facilitamos o contacto com parceiros estratégicos em mercados 

externos, identificamos e promovemos oportunidades de negócio nos 
mais variados domínios (comercial, de produção, tecnológico ou 
outro), promovemos eventos de matchmaking 

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 
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comunitários que apoiem a implementação 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 
inovação a empresas inovadoras com elevado potencial de 
internacionalização 

 

Os nossos contactos:  

Carla Vieira 

Project Manager 

T:+351 234 302 493 

c.vieira@aida.pt 

 

Deolinda Costa 

Staff 

T:+351 234 302 493 

d.costa@aida.pt 

Enterprise Europe Network 

AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro 

Rua da Boavista – Alagoas – Esgueira – 3800-115 AVEIRO 

e-mail geral: een-portugal@aida.pt 

 

Para saber mais:  

https://www.een-portugal.pt/  

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