
 

 

 

 

Serviços EIMC - Enhancing innovation 

management capacities of SMEs 

A Comissão Europeia, através da Enterprise Europe 

Network, a maior rede europeia de apoio a 

Pequenas e Médias Empresas (PMEs), presente em 

mais de 50 países, e envolvendo mais de 3000 

profissionais de mais de 600 entidades, 

disponibiliza às empresas portuguesas um 

conjunto de serviços gratuitos, descentralizados e 

de proximidade, constituindo-se como uma 

plataforma de serviços de apoio à inovação e 

internacionalização das PME. A Network é uma 

porta de acesso a parcerias de negócio e 

cooperação tecnológica à escala internacional. 

A intervenção da Enterprise Europe Network 

associada ao Horizonte 2020 inclui a prestação 

gratuita às empresas dos Serviços EIMC – 

Enhancing Innovation Management Capacities.  

O INESC TEC é uma das entidades que presta estes 

serviços.  

A quem se destinam os serviços EIMC? 

A Pequenas e Média Empresas que pretendam 

consolidar as suas estratégias de inovação e de 

internacionalização. 

Em que consistem estes serviços? 

Serviços de coaching para diagnóstico, reflexão e 

recomendações ao nível da implementação ou 

melhoria de processos de apoio à gestão da 

inovação e da internacionalização. Os serviços 

compreendem, numa primeira fase, a elaboração 

de um diagnóstico/auditoria às capacidades de 

gestão da inovação da empresa (Processos de 

Suporte à Inovação ou Sistemas de Gestão de IDI 

implementados e/ou certificados) e a reflexão, 

identificação e apresentação de metodologias e 

ferramentas que apoiem a consolidação das 

atividades de IDI da empresas. 

Estes serviços incluem ainda a pesquisa de 

programas de financiamento à IDI no âmbito do 

Horizonte2020, alinhados com a estratégia da 

empresa, bem como a identificação de  

 

 

 

 

oportunidades de desenvolvimento de parcerias 

internacionais de negócio e/ou de cooperação em 

IDI que podem posteriormente ser tratadas com o 

apoio da Network. 

Porquê? 

Um sistema de gestão de inovação robusto 

compreende um conjunto de processos 

devidamente articulados - que vão desde a geração 

e captação de ideias à implementação efetiva e 

valorização dos resultados de inovação - 

suportados por um conjunto de ações de reforço de 

uma cultura organizacional de inovação: liderança, 

motivação, capacidade de gestão, capacidade de 

cooperação com clientes, parceiros tecnológicos ou 

fornecedores. As empresas que apostam na gestão 

dos seus processos de inovação estão melhor 

posicionadas para lançarem no mercado produtos 

e serviços mais competitivos e rentabilizarem o seu 

investimento em inovação. 

Quais os resultados dos serviços? 

Diagnóstico, reflexão e discussão dos Processos de 

Apoio às Atividades de IDI ou dos Sistemas de 

Gestão de Inovação já implementados; 

identificação e discussão de oportunidades de 

financiamento a projetos de IDI no âmbito do 

Horizonte 2020; identificação de oportunidades de 

desenvolvimento de parcerias internacionais de 

negócio e/ou de cooperação internacional ligadas à 

Network. 

Esclarecimentos adicionais / manifestações de 

interesse: 

een-portugal@inesctec.pt  

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

