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Portal e-Portugal

➢ O portal e-Portugal, da responsabilidade da AMA-Agência para a Modernização Administrativa, tem como objetivo facilitar as interações
entre cidadãos e empresas e o Estado, tornando-as mais claras e simples.

Portal e-Portugal

➢ O e-Portugal disponibiliza informações sobre mais de 1.000 serviços públicos para cidadãos e empresas; acesso a serviços digitais que
dispensam deslocações a lojas ou pontos de atendimento; moradas e horários de locais e pontos de atendimento da administração
pública; diretório de sítios da Administração Pública entre outros.
➢ No diretório Empresas e Negócios é possível encontrar informação relativa a :
▪ Empresas e Negócios
▪ Cumprir obrigações
▪ Guia para o seu negócio
▪ Empresa Online | Serviços do registo comercial

▪ Balcão do Empreendedor | Serviços para a atividade económica
▪ Qualificações profissionais
▪ Investir em Portugal
Toda a informação para cidadãos e empresas disponível em e-Portugal
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Espaços Empresa
➢ O Espaço Empresa é um serviço de apoio aos empresários na criação e gestão do seu negócio, numa lógica de atendimento personalizado
e de ponto único de contacto.
➢ No Espaço Empresa são disponibilizados serviços de:
▪ Informação, apoio e aconselhamento para a sua empresa;
▪ Intermediação e facilitação (interface com os serviços da Administração Pública Central);
▪ Atendimento digital assistido - apoio à realização de serviços online disponibilizados pela administração pública.

Espaços Empresa

➢ Na vertente do atendimento presencial o projeto assenta numa parceria entre o IAPMEI, a AICEP, a AMA e os municípios/comunidades
intermunicipais aderentes a esta iniciativa.
➢ Na vertente digital, o portal e-Portugal disponibiliza uma área Espaço Empresa, que agrega:
▪ Conteúdos informativos de apoio ao negócio e ao investimento;
▪ Serviços eletrónicos para o cumprimento de formalidades legais, designadamente os associados à criação e constituição de empresas
e ao licenciamento das atividades económicas;
▪ Formulários para a submissão de pedidos, quer de agendamento de reuniões, quer de informações online.

Para mais informações aceder a IAPMEI
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EEN - Enterprise Europe Network

EEN - Enterprise Europe
Network

➢ A Enterprise Europe Network, a maior Rede Europeia de
serviços de proximidade às empresas, é uma iniciativa da
Comissão Europeia, lançada em 2008 no âmbito do
Programa-Quadro para a Competitividade e Inovação.
➢ Atualmente é constituída por mais de 600 entidades,
presentes em mais de 60 países.
➢ Possui como principal objetivo apoiar as empresas,
principalmente as PME, a tornarem-se mais competitivas em
mercados internacionais, através de um conjunto de serviços
descentralizados e de proximidade, como o acesso a mais e
melhor informação, programas de apoio e contactos
privilegiados, facilitadores na identificação de parceiros
estratégicos para a inovação e o desenvolvimento sustentado
dos seus negócios no espaço europeu e fora dele.

➢ A rede EEN-PORTUGAL, trabalha em estreita colaboração com
uma vasta rede de instituições europeias, promovendo a
intermediação de contactos com agentes e parceiros
económicos nos vários países e disponibiliza um vasto
conjunto de informação comunitária, quer a pedido das
empresas, quer através do portal nacional, quer das
suas newsletters gratuitas com informação relevante sobre
legislação comunitária, oportunidades de cooperação,
concursos públicos, entre outras.
➢ Principais áreas de atuação da Rede:
▪ Inovação Empresarial
▪ Acesso a programas de Financiamento Comunitário
▪ Crescimento Internacional

➢ A nível nacional, a rede EEN-PORTUGAL é representada por
um consórcio que envolve 12 entidades públicas e
associativas, liderado pelo IAPMEI, cujo âmbito de atuação
abrange todo o território nacional, incluindo as regiões
autónomas dos Açores e da Madeira.
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PARCEIROS

CONTACTOS

IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P

Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, Edifício A
1649-038 Lisboa
EEN-PORTUGAL@iapmei.pt
Tel.: 213 836 023
www.enterpriseeuropenetwork.pt

ANI – Agência Nacional de Inovação

Campus do Lumiar, ED. O, 1º, Estrada do Paço do Lumiar
1649-038 Lisboa
EEN-PORTUGAL@ani.pt
Tel.: 214 232 100
https://ani.pt/

AEP – Associação Empresarial de Portugal

Avenida da Boavista, 2671
4100 -135 Porto
EEN-PORTUGAL@aeportugal.pt
Tel.: 229 981 500
www.aeportugal.pt

AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro

Rua da Boavista - Z. I. de Taboeira
Apartado 3184
3800 - 115 Aveiro
Tel.: 234 302 493
e-mail: EEN-PORTUGAL@aida.pt

EEN - Enterprise Europe
Network
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CONTACTOS

PARCEIROS

EEN - Enterprise Europe
Network

ACIF - Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio
e Indústria da Madeira

Rua dos Aranhas, 24-26
9000 - 044 Funchal
Tel.: 291 206 800
e-mail: EEN-PORTUGAL@acif-ccim.pt

CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Algarve

Praça da Liberdade, 2
8000 - 164 Faro
Tel.: 289 895 200

CCIPD – Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada

Rua Ernesto do Canto, 13
9504 - 531 Ponta Delgada
Tel.: 296 305 000
e-mail: EEN-PORTUGAL@ccipd.pt

CEC – Conselho Empresarial do Centro/Câmara de Comércio e Indústria
do Centro

Rua Coronel Júlio Veiga Simão
3025 - 307 Coimbra
Tel.: 239 497 161
e-mail: EEN-PORTUGAL@cec.org.pt

INESC PORTO – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do
Porto

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 - 465 Porto
Tel.: 222 094 398 / 99
e-mail: EEN-PORTUGAL@inesctec.pt

LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.

Rua da Amieira
4466-901 S. Mamede de Infesta
Tel.: 220 400 000
Email: info@lneg.pt
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Academia de PME Digital

➢ A Academia de PME Digital é a mais recente plataforma do IAPMEI de capacitação e transferência de conhecimento criada para o tecido
empresarial e o ecossistema empreendedor português.
➢ A plataforma disponibiliza diversas ferramentas e conteúdos, através de ações de formação e vídeos informativos, sobre os mais variados
temas ligados à gestão empresarial, apoio ao negócio, acesso a incentivos, empreendedorismo, entre outros.

Academia de PME Digital

Principais Áreas Temáticas disponíveis:
▪ Literacia Financeira;
▪ Transição Digital;
▪ Formação em Gestão Empresarial;
▪ Licenciamento industrial;
▪ Economia Circular e Sustentabilidade.
Principais Recursos disponíveis na Plataforma:
▪ Ferramentas de apoio ao empresário e empreendedor;
▪ Vídeos informativos para apoio ao negócio;
▪ Conteúdos formativos em gestão empresarial.

➢ Para acesso a toda a informação e serviços disponibilizados aceder a Academia de PME Digital do IAPMEI
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Shift2Future

➢ A iniciativa SHIFT2Future visa dar continuidade ao projeto piloto SHIFTo4.0 com o objetivo de apoiar e acelerar a transição das
empresas para a economia 4.0, capacitando os empresários com conhecimento e ferramentas úteis, que lhes permitam enfrentar e
ultrapassar os novos desafios da digitalização.

Shift2Future

➢ Desenvolvido numa parceria entre o IAPMEI, o ISQ, o CTCV, a TecMinho e a Universidade de Aveiro, permite às empresas avaliar o seu
estado de maturidade digital. Este diagnóstico pode ser realizado de forma autónoma pela empresa ou assistido por um dos parceiros
do projeto SHIFT2Future.
➢ Este projeto incorpora um conjunto de ações como diagnóstico de maturidade digital, ações de informação, sensibilização e
capacitação, entre outras.
➢ O modelo da Shift to 4.0 baseia-se numa avaliação que incide em seis dimensões da Indústria 4.0, a partir da qual é possível posicionar
a empresa num de seis níveis de maturidade digital i4.0 e alicerçar planos de ação/roadmaps de investimento para uma estratégia de
implementação, estruturada, integrada e coerente com os objetivos estabelecidos.

➢ Para mais informações e efetuar o seu Diagnóstico i4.0 aceder a SHIFT2future.

Voltar
Início

Startup Hub

➢ O Startup Hub é a base de dados dos e para os empreendedores. É uma plataforma digital comunitária para mapear startups,
empresas, incubadoras, hubs tecnológicos, no qual também podem encontrar os vários apoios e iniciativas disponíveis em Portugal
para empreendedores.

Startup Hub

➢ O Startup Hub é uma iniciativa da Startup Portugal +, Estratégia Nacional para o empreendedorismo desenvolvida em parceria com a
RNI – Rede Nacional de Incubadoras, que permite identificar e localizar negócios e incubadoras, referenciar iniciativas públicas e
privadas que promovam o empreendedorismo, e criar uma ideia global do ecossistema de empreendedorismo português. É uma
ferramenta para networking, que permite ligar os vários intervenientes do ecossistema e promovê-lo de forma contínua.
➢ Ao executar a estratégia nacional para o empreendedorismo, a Startup Portugal procura assegurar a longevidade das startups,
aumentando desse modo o seu impacto na economia e na criação de emprego. Isso traduz-se na procura permanente de boas
práticas, recursos e benefícios que serão colocados ao serviço da comunidade.
➢ Neste contexto, podem ser encontrados na Startup Hub um conjunto de acordos (Angola, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, India,
Luxemburgo, Macau, Roménia e Tailândia) que podem facilitar o processo de internacionalização das nossas empresas.

➢ Para aceder a mais informações de relevo sobre o ecossistema empreendedor aceder a Startup Hub
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MAP | Mecanismo de Alerta
Precoce
➢ O MAP-Mecanismo de Alerta Precoce criado pelo Decreto-Lei nº 47/2019, de 11 de abril, consiste num procedimento de prestação de
informação económica e financeira aos membros dos órgãos de administração das empresas com sede em Portugal, numa base anual,
constituindo um mecanismo de apoio à decisão e gestão empresarial com base em análises estatísticas.

MAP | Mecanismo de Alerta
Precoce

➢ Este instrumento de prestação de informação disponibiliza às empresas indicadores de natureza económica e financeira compilados a partir
da Central de Balanços do Banco de Portugal, BdP, com base nos dados constantes da Informação Empresarial Simplificada, IES, e analisados
pelo IAPMEI, com uma breve menção expressa a mecanismos disponíveis para a superação da situação.

➢ O grande objetivo deste instrumento é disponibilizar ao universo das Micro, PME e empresas de pequena-média capitalização, informação
que contribua para uma melhor perceção da sua situação económico-financeira e da tendência do seu equilíbrio e desempenho.
A informação a disponibilizar pelo IAPMEI às empresas decorrerá do resultado de seis indicadores de natureza económica e financeira,
designadamente:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
➢

EBITDA / VN;
Encargos Financeiros / EBITDA;
(Liquidez Geral;
Financiamentos obtidos / EBITDA;
Autonomia Financeira;
Alavancagem Financeira.

Para mais informações aceder a IAPMEI
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Autodiagnóstico Financeiro

➢ A ferramenta de Autodiagnóstico Financeiro, disponibilizada pelo IAPMEI e direcionada a empresas não financeiras, em particular às PME,
tem como objetivo viabilizar o acesso automático das empresas a uma avaliação da sua situação económica e financeira.

Autodiagnóstico Financeiro

➢ Pretende-se facultar às empresas um quadro de referência que lhes permita identificar eventuais debilidades da sua estrutura financeira, ou
da sua performance económica e obter sugestões de reflexão sobre algumas das variáveis críticas do desempenho do seu negócio.
➢ A utilização do Autodiagnóstico Financeiro pelas empresas poderá ocorrer também no quadro do eventual recurso pelas empresas ao Regime
Extrajudicial de Recuperação Empresarial (RERE).

➢ Para uma utilização mais amigável desta ferramenta, o IAPMEI tem, no seu Website, Guia de Apoio à Utilização da Ferramenta de
Autodiagnóstico onde encontra a informação necessária sobre a ferramenta, incluindo uma descrição detalhada do conteúdo de cada
indicador.

➢ Mais informações e acesso à Ferramenta de Autodiagnóstico Financeiro em IAPMEI
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Ferramenta de Avaliação de
Projetos
➢ A ferramenta de avaliação de projetos, disponibilizada pelo IAPMEI, possibilita aos empreendedores e às empresas avaliar e testar a
rentabilidade de novos investimentos, com duas opções: 5 anos e 10 anos de exploração.

Ferramenta de Avaliação de
Projetos

➢ Esta ferramenta permite:
▪ apoiar a estruturação de uma ideia negócio ou de um projeto de investimento;
▪ facilitar a avaliação e análise de rentabilidade de novos investimentos;

▪ suportar o diálogo e a negociação com os stakeholders, em particular com financiadores.
➢ Mediante a inserção de pressupostos, a ferramenta gera automaticamente a demonstração de resultados; balanço; avaliação financeira;
rácios financeiros e mapas complementares que se constituem como suporte à tomada de decisão por parte do investidor quanto à
rendibilidade do investimento e viabilidade económica e financeira.

➢ Mais informações e acesso à Ferramenta de Avaliação de Projetos em IAPMEI
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