Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2018

Candidaturas até 9 de Abril de 2018
1.

Apresentação

Os Prémios Europeus de Promoção Empresarial (European Enterprise Promotion Awards – EEPA), uma iniciativa da
Comissão Europeia lançada em 2005 e dinamizada em mais de 30 países, visam identificar e reconhecer atividades de
sucesso que apoiem e estimulem a iniciativa empresarial.
Ao longo destes 12 anos, foram vários os projetos portugueses premiados pela Comissão Europeia em diversas
categorias, com visibilidade e impactos acrescidos para os respetivos projetos e promotores. São exemplo disso a
“Empresa na Hora”, o “Douro Boys”, o projeto “Portuguese Shoes - The sexiest industry in Europe”, o “Lisboa
Empreende” e o conhecido “Estatuto PME Líder”, eleito como melhor projeto na categoria “Desenvolvimento do
ambiente empresarial”.
Portugal encontra-se no conjunto dos países que detêm, até ao momento, mais galardões atribuídos pela Comissão
Europeia, sinal do dinamismo e do investimento que o país, as regiões e as cidades estão a fazer em prol do
desenvolvimento do ecossistema empreendedor nacional.

2.

Quem se pode candidatar?

Aos EEPA 2018 podem candidatar-se projetos, ou outras iniciativas em curso há pelo menos dois anos, ou
recentemente concluídas, desenvolvidas por entidade pública ou por entidade privada com envolvimento de uma
entidade pública. Podem candidatar-se projetos apoiados por fundos comunitários ou por fundos estruturais, ou
outros.

3.

Categorias a concurso

São seis as categorias a concurso:
1)

Promoção do espírito de empreendedorismo (Promoting the entrepreneurial spirit)
Distingue ações e iniciativas a nível nacional, regional ou local, que promovam o espírito empreendedor,
especialmente entre os jovens e as mulheres.

2)

Investimento nas competências empreendedoras (Investing in entrepreneurial skills)
Distingue iniciativas a nível local, regional ou nacional, que contribuam para melhorar competências na área do
empreendedorismo e da gestão.

3)

Desenvolvimento do ambiente empresarial (Improving the business environment)
Distingue políticas inovadoras a nível nacional, regional ou local, que promovam a criação e o desenvolvimento
empresarial, simplifiquem procedimentos legislativos e administrativos em domínios relacionados com a atividade
das empresas, e implementem o princípio “Pensar primeiro em pequena escala” para as pequenas e médias
empresas.

4)

Apoio à internacionalização das empresas (Supporting the internationalisation of business)
Distingue políticas e iniciativas a nível nacional, regional ou local, que incentivem as empresas, particularmente, as
pequenas e médias empresas, a beneficiarem mais das oportunidades oferecidas pelos mercados dentro e fora da
União Europeia.

5)

Apoio ao desenvolvimento de mercados ecológicos e à eficiência dos recursos (Supporting the development of
green markets and resource efficiency)
Distingue políticas e iniciativas a nível nacional, regional e local, que apoiam o acesso das PME aos mercados
ecológicos e ajudam a melhorar a eficiência dos seus recursos através, por exemplo, do desenvolvimento de
competências ecológicas e de replicação bem como de financiamento.

6)

Empreendedorismo responsável e inclusivo (Responsible and inclusive entrepreneurship)
Distingue ações nacionais, regionais e locais por parte das autoridades ou de parcerias público/privadas que
promovam a responsabilidade social nas pequenas e médias empresas e incentivem o empreendedorismo junto
de grupos desfavorecidos, tais como desempregados, especialmente desempregados de longa duração,
imigrantes, pessoas com deficiência ou minorias étnicas.

4.

Processo de seleção

O processo de seleção inclui duas fases para qualificação:



1ª fase, seleção a nível nacional;
2ª fase, seleção a nível europeu.

Ao IAPMEI, enquanto o coordenador nacional para os Prémios Europeus de Promoção Empresarial desde a sua
primeira edição, compete-lhe promover e dinamizar a iniciativa e submeter à fase europeia os projetos selecionados
para representar Portugal.
A fase nacional para submissão de candidaturas decorre até ao próximo dia 9 de abril.
As candidaturas devem ser enviadas ao IAPMEI, para o seguinte endereço: premioseuropeus@iapmei.pt.
No website do IAPMEI, acedendo a European Enterprise Promotion Awards, encontra toda a informação, incluindo o
formulário de candidatura.

5.

Contactos

A equipa técnica do IAPMEI para os Prémios Europeus de Promoção Empresarial está disponível para prestar todos os
esclarecimentos, incluindo através de reunião.
Não deixe de contatar o IAPMEI através de:
premioseuropeus@iapmei.pt
Tel: 213 836 228/6505

2

