
 

 

 

 

 

Enterprise Europe Network and Sustainable 

Construction 

Aveiro, 28/3/2012 
                                                                                       CEC/CCIC – Luísa Bernardes 

 
European Commission 

Enterprise and Industry 



SMEs are the backbone of our economy 
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75 mil. Jobs Contribution to GDP 
Up to 90% of jobs  
in some industry  

sectors 

SMEs 

Others 

10

90

Others SMEs 

 99 % of businesses in the EU are SMEs 

 SMEs = the foundation of tomorrow’s prosperity 



SMEs with international activities 
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USA: 30% 

China: 70% 

Europe 
Beyond Internal Market: 13% 

Outside own country: 24% 



The Enterprise Europe Network 

• An initiative of the European Commission – under the 

"Competitiveness and Innovation Programme” 

•Linking of two successful networks and  continuation of their 

work 

• Close to 600 organisations (chambers, banks, consultants, 

regional development bodies) 

• Present in 51 countries: EU 27 and Albania, Armenia, Bosnia 

and Herzegovina, Chile, China, Croatia, Egypt, fYRoM, Iceland, 

Israel, Japan, Mexico, Montenegro, Norway, Russia, Serbia, South 

Korea, Switzerland, Syria, Tunisia, Turkey, Ukraine, USA and Brazil 

•  Some 4000 experts 
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The network in Portugal 

• IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à 
Inovação  (Coordinator) 

• ADI – Agência de Inovação  

• ACIF-CCIM- Associação Comercial e Industrial do Funchal - 

Câmara de Comércio e Indústria da Madeira  

• AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro 

• AIMinho– Associação Industrial do Minho 

• CCDR – Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve  

• CCIPD – Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada 

• CEC- Câmara de Comércio e Indústria do Centro 

• INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial  



Services in a nutshell 

Internationalisation 

•Business partnerships 

•Advice on EU laws, rules, standards 

•Help SMEs access markets and benefit from the internal market 

•Access to finance and funding opportunities 

Innovation 

•Technology transfer 

•Modern innovation support services & Innovation audits, IPR 

Increase R&D activities of SMEs 

•participation in FP7 

Feedback and consultation: dialogue with SMEs 
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The Network’s results since 2008 

• Helped businesses to sign over 4300 cooperation agreements  

• Organised international brokerage events for over 30,000 

companies 

• Local events for half a million companies 

• Over 75,000 technology- and company reviews and analyses  

• 4000 SMEs consulted via feedback and panels 

• Information and services used by   over 2.5 million SMEs 
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Benefits for clients 

• Central contact point for all EU-related information (one-stop shop) 

•  Short and fast routes to information and contacts 

• Early information about current EU topics 

•  Competent advice from experts experienced in SME and EU issues 

•  Use of international network of contacts 
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Sector Groups 

• 18 Sector Groups 

 

•  Purpose: Generally to support a specific  sector and specifically to initiate all 

types of partnerships (commercial, technology transfer, research) between 

enterprises/other organisations in different countries 

 

•  Activities: Formal meetings, brokerage  events, seminars, company missions, 

policy feedback and publications, amongst others 
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Example of Sector Group Sustainable 
Construction 

• 27 members 

 

Chaired by IWT - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en 

Technologie 
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Sector Group SC in detail 

 

The Sector Group activities: 

•  Finds business and co-operation partners 

•  Brings together enterprises, institutes, stakeholders and public bodies 

•  Matches technology supply and demand  

•  Advises on funding opportunities available within EU research  

    programmes  

•  Identifies and promotes innovative sustainable construction technologies, 

    products and services 

•  Assists in EU legislation matters such as directives and regulations 
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Benefits for SMEs 

•Support by experts experienced in SME and SC issues 

• Help in all areas (commerce, technology  transfer, R&D, legislation, funding…) 

• Contacts to likeminded partners in other countries 

• Tailored instruments to aid access to other markets (e.g. partner mediation 

events at SC trade exhibitions) 

• Affordable (or even free) services 

• SME input to Commission policies via feedback  through SG. 
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SGSC events 2012 (extract) 

•Event @ EcoBUILD, UK-London, 21.03.12 

•Event @ "Solarexpo & Greenbuilding“, IT-Verona 9-10.05.12 

•Event @ Energaïa, FR-Montpellier, 5-7.12.12 

 

•Others related with Environment: 

•Technology Dating at IFAT 2012, DE-Munich, 07.05.12 

•Brokerage Event in GENERA, ES-Madrid, 23.05.12 

•ProHydro at Hydogaia, FR-Montpellier, 06.06.12 
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Thank you for your attention! 

CEC – Chamber of Commerce and Industry of Centro Region of Portugal 

Rua Coronel Júlio Veiga Simão 

3025-307 Coimbra (Portugal) 

Tel: +351 239 497 161 | Fax: +351 239 494 066 

E-mail: luisa.bernardes@cec.org.pt  

Websites:  

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm 

www.enterpriseeuropenetwork.pt 

www.knownow.com.pt 

www.netcentro.pt  
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1. Informação estratégica; 

 

2. Incentivo à cooperação na Europa e à 

internacionalização dos negócios; 

 

3. Apoio à inovação e parcerias tecnológicas; 

 

4. Feedback à Comissão Europeia. 

 

 

Áreas de intervenção: 



 Acesso simplificado a informação sobre:  

• Regulamentação comunitária; 

• Novas medidas de política com implicação na actividade empresarial; 

• Iniciativas e programas de financiamento na UE, dirigidos às PME; 

• Apoio às PME no desenvolvimento de actividades transfronteiriças e de 

internacionalização; 

• Apoiar as PME para encontrar parceiros, públicos ou privados,  para os seus 

negócios. 

Áreas de intervenção 

1. Informação estratégica 

 



Registe-se no Portal: www.enterpriseeuropenetwork.pt 

e beneficie de: 

 

 Atendimento online personalizado;  

 

 Recepção por correio electrónico das newsletters, após subscrição 
gratuita: (1) Legislação comunitária, (2) Oportunidades de Negócio, (3) 
Concursos públicos; 

 

 Acesso a informação temática: 
• Cooperação na Europa - Bolsa de Oferta e Procura de Tecnologia, Missões 

Empresariais, Oportunidades de Negócio/Cooperação 

• Inovação e Investigação para as PME - A Gestão da Inovação, Transferência de 
Tecnologia, EUREKA – Eurostars, 7º Programa Quadro de investigação e 
Desenvolvimento  

• Financiamento para as PME - Acordo de Basileia II, Inovação Financeira para 
PME, QREN, Capital de Risco e Garantia Mútua 

• Políticas e Serviços para as PME na Europa (Ambiente, Sociedade da 
Informação, Energia, Responsabilidade Social, Contratos Públicos, Marcação CE, 
etc) 

 

 

 

Áreas de intervenção - 1 - Informação estratégica (Cont.) 

http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/


• Questões 

respondidas: 11.537 

• Eventos: 288 

(12.486 

participantes) 

• Subscritores de 

newsletters: 

816.795  

• Clientes de serviços 

de aconselhamento 

especializado: 1.901 

• Artigos publicados 

em Jornais: 434 

“Exportar o meu produto é tão complicado e consome 
muito tempo” – a rede pode guiar a sua empresa na 
legislação comunitária, interpretando a legislação 
tendo em conta as necessidades específicas da sua 
empresa; 

 

“Tenho de encontrar um advogado, um distribuidor e 
possivelmente um parceiro mas tenho de trabalhar 
na minha tecnologia e não sei por onde começar” 
– a rede adoptou o principio “one-stop-shop”, quer isto 
dizer que se não soubermos responder à sua questão 
directamente, iremos encontrar a pessoa que sabe. 
Temos forte ligação às instituições europeias e 
actuamos como intermediários entre estas e os 
actores locais (ex. autoridades nacionais - impostos, 
alfândegas, etc.).  

 

Se não sabe por onde começar, contacte-nos que 
colocamos a V/empresa no caminho certo. 

1 - Informação estratégica (Cont.) – Resultados 2008-2010 



2. Incentivo à cooperação na Europa e à 
internacionalização dos negócios 

• Facilitação e intermediação na procura de contactos 

internacionais, para empresas que pretendam alargar a sua 

actividade a novos mercados, designadamente através da 

organização de brokerages events (BE);  

• Difusão de oportunidades de negócio e apoio no encontro de 

parcerias que incentivem a cooperação e a actividade empresarial 

internacional ao nível comercial, de produção, da transferência de 

tecnologia, da inovação; 

• Disponibilização de informação sobre mercados. 

 

  

Áreas de intervenção: 



“Poderia vender o meu produto noutro 

mercado Europeu, só preciso de saber 

como” – A rede é composta por 570 

organizações de apoio às empresas e está 

bem posicionada para ajudar a sua empresa a 

encontrar fornecedores, distribuidores, 

parceiros de exportação e formas de adquirir 

(ou vender) tecnologia. Aconselhamento 

especializado e apoio prático na sua língua. 

Fale connosco. 

• - BE organizados: 20; 374 

participantes; 929 reuniões 

bilaterais 

• - Missões organizadas: 19; 

184 participantes; 375 

reuniões bilaterais 

• - Clientes para BE: 1128 

• - Oportunidades de negócio 

(ON) estrangeiras promovidas: 

14.062  

• - Expressões de interesse de 

empresas Portuguesas: 33.228 

• - Expressões de interesse 

estrangeiras recebidas: 1.230 

• - perfis de empresas 

Portuguesas colocados: 1015 

Acordos comerciais 

celebrados entre 

empresas nacionais e 

internacionais: 15 

2 - Incentivo à cooperação na Europa e à internacionalização dos negócios 

(Cont.) – Resultados 2008-2010 



3. Apoio à inovação e parcerias tecnológicas 

• Apoio no acesso a programas comunitários no campo da inovação; 

• Disseminação de  informação e sensibilização para as questões de 

inovação; 

• Facilitar a articulação com outros serviços de inovação, incluindo as 

questões da propriedade industrial; 

• Estimular a capacidade das empresas para inovar; 

• Sensibilizar as PME para as oportunidades do 7º PQ de I&D; 

• Ajudar as PME a identificar as suas necessidades de I&D e TT e a 

encontrar parceiros relevantes. 

 

 

•    

Áreas de intervenção 



“Preciso de encontrar um mercado para a nova tecnologia que desenvolvi.” – 

a rede pode colocar a sua empresa em contacto com outras PME que poderão 

fornecer uma aplicação para a sua tecnologia. Usando a maior Base de dados 

mundial que contém cerca de 7.000 perfis  de procura ou oferta de tecnologia, a 

rede aproxima a investigação ao mercado. 

Se procura ou oferece 

tecnologia, visite a nossa 

Bolsa em: 

www.bolsatecnologia.pt  

 

3 - Apoio à inovação e parcerias tecnológicas (Cont.) 

http://www.bolsatecnologia.pt/


“O conceito promete, agora tenho de 

investigar, mas isso custa tempo 

e dinheiro” – a rede tem provas 

dadas no apoio a PME aumentando 

as suas probabilidades de ganhar 

um concurso público ou obter 

financiamento comunitário. Fale 

connosco sobre como aceder a  

financiamento europeu para I&D, 

inovação, serviços de consultoria, 

emprego, formação ou exportação. 

Ganhar concursos públicos não é 

fácil mas podemos ajudar a sua 

empresa ao longo do caminho. 

• - Business reviews: 139 

• - Technology reviews: 712 

• - Serviços de Propriedade 

Intelectual: 313 

• - Serviços Apoio ao 

Financiamento: 1447  

• - Proposta de parceria de 

Investigação: 49 

3 - Apoio à inovação e parcerias tecnológicas (Cont.) – Resultados 2008-2010 

Acordos tecnológicos 

celebrados entre 

empresas nacionais e 

internacionais: 31 



4 - Comunicação com a Comissão 

Europeia - serviço de Feedback  
Já sentiu dificuldades no aproveitamento das vantagens 

do mercado único? Porque não teve acesso à 

informação no momento oportuno? Teve dificuldade 

em ultrapassar a complexidade dos procedimentos 

de acesso aos mercados? os obstáculos técnicos, 

regulamentares ou fiscais que se lhe colocaram? 

 

A Rede pode dar eco às suas dúvidas, às suas 

dificuldades e à sua opinião para um 

aperfeiçoamento das políticas e da legislação 

comunitárias indo, assim, ao encontro de um 

Mercado Interno Europeu real e ao alcance de todos.  

 

• Em 3 anos, 

181 empresas 

beneficiaram 

deste serviço. 

Áreas de intervenção: 



• Acesso simplificado a informação europeia, através de um único ponto de 

contacto; 

• Maior facilidade no aproveitamento de oportunidades de negócio no mercado 

interno alargado; 

• Apoio na identificação de parceiros estratégicos para a inovação, 

desenvolvimento e internacionalização dos negócios; 

• Aconselhamento na participação em programas financiados pela UE, de 

apoio à I&DT, ou ao empreendedorismo qualificado; 

• Comunicação com a Comissão Europeia, através do serviço de Feedback – 

possibilidade de as empresas manifestarem as suas perspectivas, 

experiências  e observações dos empresários. 

 

   

 

  

Vantagens para as empresas 



“Estamos quase lá, mas falta qualquer 

coisa” 

• A rede presta aconselhamento à 

medida das necessidades da sua 

empresa.  

• Se sente que pode me melhorar 

mas ainda não sabe bem o quê, 

contacte-nos.  

• Os nossos técnicos podem visitar 

a sua empresa e trabalhar em 

conjunto na identificação de 

necessidades e oportunidades.  

• O aconselhamento 

especializado pode 

ajudar a sua 

empresa a brilhar. 

  

• E é GRATUITO! 

Já visitámos 1469 empresas. Também gostávamos de visitar a sua. 

 



Muito obrigada 
 

Luísa Bernardes 

Departamento de Cooperação e Relações Internacionais 

CEC–- Câmara de Comércio e Indústria do Centro 

E: luisa.bernardes@cec.org.pt | luisa.bernardes@netcentro.pt  

 

M: Rua Coronel Júlio Veiga Simão | P-3025-307 Coimbra (Portugal) | Coord. GPS: W 

8.43989º N 40.22960º 

 

T: +351 239 497 160/1    

 

F: +351 239 494 066 

 

www.enterpriseeuropenetwork.pt  - O apoio às empresas junto de si 

  


