CIRCULAR

N/ REFª: 25 /2013
DATA: 27 Fevereiro 2013
Assunto: PRÉMIOS EUROPEUS DE PROMOÇÃO EMPRESARIAL 2013
Exmos. Senhores,
Está em curso a 7ª edição dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial (European
Enterprise Promotion Awards). Os Prémios Europeus de Promoção Empresarial são uma iniciativa
da Comissão Europeia e visam potenciar a divulgação de actividades reconhecidas como boas
práticas no âmbito da promoção da iniciativa empresarial na Europa.
O concurso nacional decorre até ao dia 12 de Abril, tendo como base qualquer actividade de
relevo desenvolvida nas seguintes categorias:


Promoção do espírito empreendedor;



Investimento em competências empreendedoras;



Desenvolvimento do ambiente empresarial;



Apoio à internacionalização das empresas;



Apoio ao desenvolvimento de mercados ecológicos e à eficiência dos recursos;



Empreendedorismo responsável e inclusivo.

Para ter acesso a informação adicional sobre a iniciativa e a ficha de inscrição, queiram consultar
os anexos à circular.
Com os melhores cumprimentos

A Secretária-Geral

Ana Vieira

PRÉMIOS EUROPEUS DE PROMOÇÃO
EMPRESARIAL 2013
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
O formulário de candidatura deve ser preenchido e enviado eletronicamente (em
formatos ‘PDF’ e ‘Word’) para o coordenador nacional dos EEPA (endereço
constante no final do formulário).
Secção I: Informações gerais
1. Dados do candidato
Nome da organização participante:
(esta será a designação exata utilizada
em todos os materiais publicados)
Endereço postal:

País:
Endereço de correio eletrónico da
organização:
Endereço do website:
Telefone:
Fax:
Pessoa de contacto (nome e
cargo):
E-mail do contacto:

2. Assinale a categoria dos prémios à qual se pretende candidatar.
(Nota: pode candidatar-se a uma categoria apenas; o Júri reserva-se o
direito de alterar a categoria se considerar necessário)
Promoção do espírito de empreendedorismo
Investimento nas competências empreendedoras
Desenvolvimento do ambiente empresarial
Apoio à internacionalização das empresas
Apoio ao desenvolvimento de mercados ecológicos e à
eficiência dos recursos
 Empreendedorismo responsável e inclusivo






Forneça uma breve descrição da sua organização e do seu campo de
ação.
máximo de 100 palavras
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Secção II: Informação sobre a Iniciativa
Esta secção indica do que se trata a iniciativa, a forma como está a ser
implementada e os respetivos benefícios.
1. Dados da iniciativa
Nome da iniciativa:
Nome da iniciativa em inglês:
(esta será a designação exata
utilizada em todos os materiais
publicados)
Lista de todas as organizações
dos setores público e privado
envolvidas na iniciativa
Em caso de disposição de
parceria pública e privada, esta
trata-se de:
- Um acordo financeiro
- Um acordo formal
- Um apoio explícito

Sim □

Não □

Sim □

Não □

Sim □

Não □

Descreva os pormenores do
acordo de parceria
Duração da iniciativa
(2 anos no mínimo)
- Em que data teve início a
iniciativa?
- Em que data ficou concluída a
iniciativa?
Qual foi o orçamento global
investido na iniciativa?
Separe e enumere quaisquer
investimentos de recursos
humanos ou mútuos
Recebeu algum subsídio da
União Europeia?

Sim O

Não O

Se sim, indique o montante:
________________
De que tipo?
____________________
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2. Descrição da iniciativa
Forneça uma descrição detalhada da iniciativa que aborde os seguintes pontoschave: análise da situação; desafios; solução criativa/estratégia de negócios;
implementação, envolvimento dos intervenientes, plano de implementação
futura. Se for uma iniciativa nacional tem de ser incluído um caso de estudo do
projeto, com um exemplo local ou regional.
máximo de 1000 palavras (aproximadamente 2 páginas)
3. Resultados da iniciativa
Forneça factos e valores detalhados relativos à iniciativa. Estes resultados devem
demonstrar que a iniciativa existe há pelo menos dois anos. Devem incluir
quaisquer resultados mensuráveis e dados estatísticos e comparativos.
máximo de 1000 palavras (aproximadamente 2 páginas)
4. Apoio de terceiros
Inclua uma carta de apoio, em formato de documento ‘PDF’, assinada por uma
figura de destaque local que possua conhecimento independente da iniciativa.
Esta pode ser uma figura política, um empresário, professor, ou uma organização
empresarial, mas não deve estar envolvida financeiramente ou de outra forma na
organização da iniciativa.
5. Links eletrónicos
Pode incluir até cinco links para material visual ou audiovisual que promova a
sua iniciativa. Este material ajudará o Júri a compreender a sua candidatura e
pode ser utilizado para efeitos promocionais. Tenha em mente que estes links
não serão traduzidos para inglês.
Os vídeos devem ser enviados em ‘HD’ (720p ou 1080p) e o formato preferencial
seria ‘MP4’. A duração do vídeo deve situar-se entre os 60 segundos e os 3
minutos.
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Secção III: Publicidade
Ao candidatar-se aos Prémios Europeus de Promoção Empresarial concorda que a
sua iniciativa e a sua organização sejam publicitadas. Os organizadores dos
Prémios reservam-se o direito de editar qualquer cópia destinada aos meios de
comunicação fornecida pela iniciativa.
1. Texto para os meios de comunicação
1.1 Forneça uma única frase, com não mais de 75 palavras, na qual descreva a
iniciativa. Esta pode ser utilizada para fins de comunicação quando se descreve a
iniciativa.

1.2 Forneça 250 palavras, adequadas para fins de comunicação, que descrevam
a iniciativa e os respetivos resultados

2. Contacto para Relações Públicas/Audiovisuais na sua organização
Nome:
Cargo/função:
Telefone:
Fax:
E-mail:
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Secção IV: Sinopse da Candidatura
Preencha a folha de sinopse seguinte. Não deve ultrapassar uma folha A4
(aproximadamente 500 palavras).
Enumere os ‘URL’ dos
vídeos incluídos na
candidatura
Nome da iniciativa
País
Organização responsável
Pessoa de contacto

Categoria

Nome:
Endereço:
Código postal:
Cidade:
País:
E-mail:
Website:

Descrição da Iniciativa

Objetivos
Duração do projeto
Grupo visado
Comentários e
pormenores de
Testemunho/Apoio

Data de início:
Data de conclusão:

Resultados e
concretizações principais

Problemas
superados/lições
aprendidas
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Secção V: Acordo do participante
Enquanto representante legal da iniciativa, concordo que esta pode ser
apresentada como candidata aos Prémios Europeus de Promoção Empresarial
2013. Declaro que o material apresentado na candidatura reflete a iniciativa de
forma verdadeira e correta.
Caso esta iniciativa seja selecionada como nomeada para os Prémios Europeus
de Promoção Empresarial 2013, concordo que a nossa iniciativa e a nossa
organização sejam publicitadas no website dos Prémios e que sejam distribuídas
informações aos meios de comunicação.

Nome do representante legal:
Cargo/função:
Data:
Assinatura eletrónica:

Data limite para envio ao IAPMEI do formulário de candidatura: 12 de abril de 2013
Envie eletronicamente o formulário de candidatura preenchido e
assinado (unicamente como documentos em formatos ‘PDF’ e ‘Word’),
acompanhado do “Reconhecimento de assinatura(s) com poderes para o
ato”, para:
premioseuropeus@iapmei.pt

Helena Moura
IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. (Coordenador Nacional dos EEPA)
Direção de Promoção da Inovação
Tel: 213 383 6160/6012
E-mail: helena.moura@iapmei.pt; premioseuropeus@iapmei.pt
Websites: www.premioseuropeus.iapmei.pt

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterpriseawards/index_en.htm
www.iapmei.pt
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Regras da candidatura
 Ao inscrever-se na seleção nacional, concorda, caso a sua candidatura seja
nomeada, que aceitará representar o seu país nos Prémios Europeus de
Promoção Empresarial.
 O concurso está aberto às entidades públicas da UE, e de países
associados, como a Croácia, Islândia, Noruega, Sérvia e Turquia.
 As entidades elegíveis incluem organizações nacionais, municípios,
cidades, regiões e comunidades, bem como parcerias público-privadas
entre entidades públicas e empreendedores, programas educativos e
organizações empresariais.
 Serão igualmente aceites nomeações conjuntas de vários países relativas
a iniciativas transfronteiriças, desde que sejam apoiadas pelo conjunto dos
países envolvidos.
 A data final para as candidaturas à seleção nacional será anunciada pelos
coordenadores nacionais dos EEPA. Em Portugal, o prazo para envio de
candidaturas à fase nacional é 12 de abril de 2013.
 A extensão máxima da candidatura, conforme pormenorizada no
formulário de candidatura, tem de ser observada.
 Não será aceite, a nível europeu, material impresso e só serão aceites até
5 links no âmbito do formulário de candidatura eletrónico.
 As candidaturas, a nível europeu, podem ser enviadas em qualquer uma
das línguas oficiais da UE.
 As candidaturas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
1. Originalidade e exequibilidade: porque é que o projeto é um
sucesso? Quais são os seus aspetos inovadores?
2. Impacto na economia local:
indicação de valores que
consubstanciem as reivindicações de sucesso
3. Melhoria das relações com os intervenientes locais: mais do que
uma parte interessada beneficiou com a implementação desta
iniciativa? Porque se envolveram e qual foi o seu nível de
participação?
4. Transferibilidade: a abordagem pode ser repetida na região e em
qualquer outro ponto da Europa?
 Não existe qualquer taxa de inscrição.
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1. DEFINIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO
1.1. Um prémio que reconhece a excelência na promoção do
empreendedorismo
Os Prémios Europeus de Promoção Empresarial, criados pela Comissão
Europeia, reconhecem e premeiam anualmente iniciativas que se destacam
no apoio ao empreendedorismo. Lançado em 2005, o projeto tem como
principal objetivo valorizar políticas e boas práticas de fomento do espírito
empreendedor, que possam servir de inspiração e ser replicadas com sucesso
no espaço europeu.
Geograficamente, a competição contempla para além dos 27 EstadosMembros1 da União Europeia outros países que se associaram à iniciativa,
como a Croácia, Islândia, Noruega, Sérvia e Turquia, estes quatro últimos
enquanto participantes no Programa para a Competitividade e a Inovação
(PCI).

1.2. Objetivos
1. Identificar e reconhecer atividades e iniciativas de sucesso que visem a
promoção de empresas e do empreendedorismo;
2. Divulgar e partilhar exemplos de melhores políticas e práticas de
empreendedorismo;
3. Sensibilizar para o papel desempenhado pelos empreendedores na
sociedade;
4. Incentivar e inspirar potenciais empreendedores.

1.3. A importância do empreendedorismo
Uma política favorável ao empreendedorismo está intrinsecamente associada
às necessidades das pequenas e médias empresas (PME), que constituem
uma parte vital da economia europeia, representando mais de 99% das
empresas na Europa.
Reconhecendo
os
importantes
contributos
do
setor
para
o
empreendedorismo, a inovação, e a criação de emprego, a DG Empresa e
Indústria lançou esta iniciativa que pretende ser um tributo às PME e à
atividade empresarial.
1

Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia,
Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos,
Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia e Suécia
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Tendo em conta a diversidade cultural dos destinatários, as melhores
práticas refletirão as diversas formas como as regiões, as cidades, os
municípios, e as comunidades promoveram, com criatividade, ambientes e
práticas favoráveis ao empreendedorismo.

1.4. Vantagens para os participantes e os vencedores do prémio
Todos os candidatos nomeados pelo respetivo país para participarem nos
Prémios Europeus de Promoção Empresarial serão convidados a estar
presentes na cerimónia de entrega dos prémios.
Serão publicados no website dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial
informações sobre todas as iniciativas nomeadas, com o objetivo de divulgar
as melhores práticas ao maior público possível. Será também realizada uma
campanha de comunicação alargada, que colocará em destaque os projetos
nomeados.
Haverá dois tipos de vencedores: vencedores nas diferentes categorias para
a implementação criativa de práticas de empreendedorismo, e um vencedor
global do Grande Prémio do Júri. Para além do prémio propriamente dito, os
vencedores serão reconhecidos pela criatividade do projeto e pelo sucesso da
sua implementação, servindo de exemplo para toda a União Europeia.
Serão realizadas ações de divulgação a nível nacional e europeu, a fim de
garantir que os vencedores recebem o reconhecimento merecido, tanto nas
respetivas esferas de influência, como nos principais meios de comunicação
europeus.

2. METODOLOGIA
2.1. Público-alvo
O concurso está aberto às entidades públicas da União Europeia, Croácia,
Islândia, Noruega, Sérvia e Turquia.
São consideradas entidades elegíveis as organizações nacionais, municípios,
cidades, regiões e comunidades, bem como parcerias público-privadas entre
entidades públicas e empreendedores, programas educativos e organizações
empresariais.
Fevereiro de 2013
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2.2. Categorias
Será efetuada em 2013 uma harmonização de critérios durante um período
experimental de um ano, com vista a permitir que todas as categorias
aceitem iniciativas locais, regionais e nacionais.
A competição integra seis categorias de prémios e cada uma delas distinguirá
iniciativas locais, regionais ou nacionais de sucesso, que contribuam para
melhorar os desempenhos das empresas:
1. Promoção do espírito de empreendedorismo: distingue ações e
iniciativas a nível nacional, regional ou local, que promovam o espírito
empreendedor, especialmente entre os jovens e as mulheres.
Exemplos: eventos e campanhas destinados a valorizar o
empreendedorismo e os empreendedores e a promover uma cultura
que incentive a criatividade, a inovação, e a aceitação da tomada de
riscos.
2. Investimento nas competências empreendedoras: distingue
iniciativas a nível local, regional ou nacional, que melhorem as
competências no domínio do empreendedorismo e da gestão.
Exemplos: promoção de competências específicas, tais como
competências técnicas necessárias no setor das artes e ofícios,
competências linguísticas, literacia informática, sistemas de mobilidade
e orientação profissional para empreendedores, formação em
empreendedorismo em escolas e universidades.
3. Desenvolvimento do ambiente empresarial: 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.
Exemplos: medidas destinadas a facilitar o acesso a concursos públicos
por PME, redução da burocracia, lançamento de novos negócios, e
promoção do potencial de inovação na área das Tecnologias da
Informação e das Comunicações (TIC) e do comércio eletrónico.
4. Apoio à internacionalização das empresas: 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.
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Exemplos: projetos para criar, manter e apoiar a cooperação
empresarial internacional; ferramentas de informação ou de procura,
serviços ou instrumentos de apoio que ajudem as PME no estrangeiro.
5. Apoio ao desenvolvimento de mercados ecológicos e à
eficiência dos recursos: Nova categoria que 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 financiamento à atividade.

6. Empreendedorismo responsável e inclusivo: distingue ações

nacionais, regionais e locais, que promovam a responsabilidade social
nas pequenas e médias empresas e incentivem o empreendedorismo
junto de grupos desfavorecidos, tais como desempregados,
especialmente os desempregados de longa duração, imigrantes,
pessoas com deficiência ou minorias étnicas.
Exemplos: empresas de cariz social ou sem fins lucrativos, que
satisfazem necessidades sociais através do empreendedorismo.

O Júri Europeu atribuirá também o Grande Prémio do Júri ao candidato que
apresentar a iniciativa mais criativa e inspiradora de promoção do
empreendedorismo, em qualquer categoria.
2.3. Processo de seleção em duas fases
O processo de seleção inclui duas fases de qualificação para os Prémios
Europeus de Promoção Empresarial. A primeira fase será a seleção a nível
nacional e só os candidatos que sejam selecionados nesta fase serão
considerados para os Prémios Europeus.
2.3.1. Nível nacional
Cada país participante nomeará um Coordenador para os
anteriormente conhecido como ponto de contacto único ou SPOC.

EEPA,

O Coordenador nacional promoverá os Prémios Europeus de Promoção
Empresarial no respetivo país e convidará todas as iniciativas pertinentes a
candidatarem-se ao processo de seleção nacional. Os prazos em cada país
serão decididos por cada Coordenador.
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O Coordenador pode decidir organizar ou não um concurso nacional e uma
cerimónia de entrega de prémios. A Comissão Europeia está a elaborar um
modelo de formulário de candidatura que colocará à disposição dos
Coordenadores que queiram usá-lo a nível nacional.
Os Coordenadores desempenharão a função de gabinete de apoio aos
potenciais candidatos, que necessitem de esclarecimentos ou conselhos
durante o processo de candidatura. As orientações para a seleção dos
nomeados são explicadas no presente documento.
Após a receção das candidaturas, os Coordenadores selecionarão um máximo
de duas categorias diferentes como nomeadas para representar o seu país
nos Prémios Europeus de Promoção Empresarial.
A tomada de decisão cabe aos Coordenadores de cada país; contudo, se, e
quando, pedido pela Comissão Europeia, cada país deve ser capaz de
fundamentar as suas escolhas através de um método transparente de
informação – por exemplo, ata da reunião de seleção.
Cada país apresentará um máximo de dois candidatos nacionais em duas
categorias diferentes aos Prémios Europeus de Promoção Empresarial. As
candidaturas a nível europeu podem ser entregues em qualquer um dos
idiomas oficiais da União Europeia.
Nota: em Portugal, o prazo para envio, eletronicamente, do formulário de
candidatura é 12 de abril de 2013.
O formulário de candidatura, depois de preenchido e assinado, deve ser
enviado, obrigatoriamente em formatos ‘PDF’ e ‘Word’, para:
premioseuropeus@iapmei.pt
O prazo para os Coordenadores enviarem eletronicamente os respetivos
candidatos nacionais à segunda e última fase dos Prémios Europeus de
Promoção Empresarial é até à hora de fecho do expediente do dia 28 de
junho de 2013.
Nesta segunda fase, as Candidaturas têm de ser enviadas eletronicamente,
também em formatos ‘PDF’ e ‘Word’, para:
eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com
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2.3.2. Nível europeu
Quando os Coordenadores tiverem enviado, no máximo, dois candidatos
nacionais, os formulários de candidatura serão enviados para a Comissão
Europeia2 – máximo de 10 páginas.
Os membros do Júri Europeu serão selecionados pela Comissão Europeia.
Entre os membros do júri contar-se-á um representante do mundo
académico, uma organização empresarial, um representante da presidência
do Conselho Europeu da Primavera, o qual pode ser um empresário, uma
organização empresarial ou um alto representante do governo da presidência
do Conselho Europeu do Outono do ano em questão. O júri contará
igualmente com dois representantes permanentes, um da DG Empresa e
Indústria e outro do Comité das Regiões. A Comissão também convidará o
vencedor do Grande Prémio do Júri de outra edição para integrar o júri do
ano seguinte.
Será criada uma base de dados de participantes e os membros do Júri
receberão todas as candidaturas em formato eletrónico. Se solicitadas, serão
disponibilizadas outras informações.
O Júri reunirá em Bruxelas para deliberar sobre as candidaturas. Nomeará
um presidente com voto decisivo em caso de empate; na reunião do Júri
estará presente um(a) secretário(a) da agência contratada.
O Júri selecionará uma lista de finalistas entre as candidaturas.
Durante a reunião, será escolhido um vencedor por cada categoria da lista de
finalistas e um vencedor global do Grande Prémio do Júri. O Júri procederá à
seleção com base nos critérios de elegibilidade e atribuição descritos em
seguida.
O Júri pode decidir transferir uma candidatura para uma categoria alternativa
se assim o considerar apropriado e pode decidir não atribuir um prémio, se
considerar que a qualidade das candidaturas é insuficiente.
O Júri apresentará à Comissão Europeia as conclusões das suas deliberações
sobre os vencedores nas diferentes categorias e o vencedor do Grande
Prémio do Júri. A decisão do Júri é definitiva.

2

Nota para os Coordenadores: o formulário de candidatura deve ser o formulário utilizado para envio dos
seus nomeados para o concurso europeu. Caso pretendam, podem utilizar o mesmo formulário a nível
nacional.
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Todos os nomeados serão convidados para a cerimónia de entrega dos
prémios, onde serão anunciados os vencedores nas categorias e o vencedor
do Grande Prémio do Júri.

2.4. Critérios de elegibilidade
O concurso está aberto a todas as entidades locais, regionais e nacionais da
União Europeia, e da Croácia, Islândia, Noruega, Sérvia e Turquia.
Entre estas incluem-se municípios, cidades, regiões e comunidades, bem
como parcerias público-privadas entre entidades públicas e empreendedores,
programas educativos e organizações empresariais.
Serão igualmente aceites nomeações conjuntas de vários países relativas a
iniciativas transfronteiriças, desde que sejam apoiadas pelo conjunto dos
países envolvidos.
O objetivo dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial é reconhecer
políticas que promovam o espírito empresarial a nível local, regional ou
nacional. Por conseguinte, os Prémios estão abertos a todas as entidades
públicas responsáveis pela definição de políticas.
As entidades públicas são definidas de acordo com o contexto nacional de
cada país participante e podem incluir instâncias de decisão, organismos de
financiamento e organizações de implementação.
Os Prémios Europeus estão também abertos a parcerias público-privadas,
isto é, a “formas de cooperação entre as entidades públicas e o setor privado
com a finalidade de assegurar o financiamento, construção, renovação,
gestão ou manutenção de uma infraestrutura ou a prestação de um
serviço”3.
As parcerias público-privadas implicam o seguinte:
● um acordo financeiro, pelo qual o parceiro privado é responsável pela
implementação de uma política concebida pela entidade pública;
● um acordo entre o parceiro privado e a entidade pública, pelo qual o
parceiro privado é envolvido (em virtude das suas competências,
conhecimentos e recursos) no processo de definição de políticas; e

3

Livro verde sobre as parcerias público-privadas e o direito comunitário em matéria de contratos públicos e
concessões, COM(2004) 327 final, Bruxelas, 30.04.2004
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um apoio explícito, não necessariamente de natureza financeira, que a
entidade pública fornece ao parceiro do setor privado no quadro de um
projeto específico. Para efeitos dos Prémios Europeus, este apoio tem
de ser explícito.

As candidaturas devem fazer referência a iniciativas existentes ou recentes
em matéria de elaboração de políticas, de empresas ou de educação e à sua
influência na região ou localidade em questão, demonstrando uma evolução
progressiva durante um período de dois anos.
As candidaturas a nível europeu podem ser apresentadas em qualquer uma
das línguas oficiais da União Europeia e devem conter os seguintes
elementos:
1. a categoria do prémio a que a candidatura se refere;
2. uma versão em formato ‘Word’ e ‘PDF’ do formulário de candidatura;
3. um estudo de caso do projeto idealmente com um exemplo local ou
regional – incluindo a análise da situação, desafios, solução
criativa/estratégia de negócios, implementação, resultados e plano de
implementação futura;
4. apoio de uma figura política, um empresário ou professor de destaque
a nível local - este deve ser anexado na forma de um documento ‘PDF’
assinado;
5. dados de contacto;
6. assinatura eletrónica do representante da organização que envia a
candidatura;
7. a cópia impressa do material já não é permitida a nível europeu.

O prazo para a receção das candidaturas a nível nacional deve ser decidido
por cada Coordenador nacional.
O prazo para a receção das candidaturas a nível europeu é a hora de fecho
de expediente do dia 28 de junho de 2013.
2.5. Critérios de elegibilidade
Quando uma iniciativa é considerada elegível para candidatura, será julgada
pelos seus méritos em termos de empreendedorismo.
Serão atribuídos pontos a cada candidatura com base nos seguintes critérios:
1. Originalidade e exequibilidade: porque é que o projeto é um sucesso?
Quais são os seus aspetos inovadores?
Fevereiro de 2013
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2. Impacto na economia local: indicação de valores que consubstanciem
as reivindicações de sucesso.
3. Melhoria nas relações entre os intervenientes locais: mais do que uma
parte interessada beneficiou com a implementação desta iniciativa?
Porque se envolveram e qual foi o seu nível de participação?
4. Transferibilidade: a abordagem pode ser repetida na região e em
qualquer outro ponto da Europa?

3. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO NACIONAL
3.1. Critérios de elegibilidade
Questões relativas à elegibilidade

Sim Não

A candidatura foi recebida dentro do prazo?
O formulário de candidatura foi assinado por um representante
legal?
O formulário de candidatura foi devidamente preenchido e
assinado?
O candidato provém de um dos 27 Estados-Membros, ou de
qualquer dos países associados à iniciativa: Croácia, Islândia,
Noruega, Sérvia ou Turquia?
O candidato apresentou uma só iniciativa para uma só categoria
de prémio?
A iniciativa existente ou recente decorreu ao longo de um
período de dois anos?
A candidatura foi apoiada por um empresário, político ou
professor?
Em caso de resposta afirmativa a todas as questões, a candidatura é aceite.
No caso de uma candidatura não preencher os critérios de elegibilidade
anteriores, o comité de seleção nacional poderá decidir pedir ao candidato
que efetue as alterações necessárias – esta decisão depende exclusivamente
da apreciação e disponibilidade do comité de seleção.
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Quando uma candidatura é considerada elegível, será apresentada para
seleção a nível nacional.

3.2. Critérios de seleção
Cada candidatura será avaliada comparativamente com as outras
candidaturas na mesma categoria de prémio. Pode aplicar-se a matriz
seguinte:
Questões relativas à seleção
Originalidade e exequibilidade:
● A iniciativa foi considerada original e inovadora?
● Porque é que foi considerada um sucesso?

Notas
máximas
20 pontos

Impacto na economia local:
● Qual foi o impacto da iniciativa na economia local?
● Criou empregos?
● A iniciativa é sustentável no futuro?
● Quais os seus efeitos positivos a longo prazo?

30 pontos

Melhoria nas relações entre os intervenientes locais:
● A população local esteve envolvida na iniciativa?
● Houve benefícios para as comunidades desfavorecidas?
● As características culturais, ambientais e sociais locais
foram respeitadas?

25 pontos

Transferibilidade:
● A abordagem pode ser repetida na região?
● A abordagem pode ser repetida em qualquer outro ponto
da Europa?
● A iniciativa é uma fonte de inspiração?
● Estão a ser desenvolvidas relações/parcerias para
partilhar as lições aprendidas?

25 pontos

Em cada categoria, a candidatura com a pontuação total mais elevada será
considerada vencedora.
O comité de seleção poderá decidir transferir uma candidatura para uma
categoria de prémio diferente daquela a que originalmente se destinava.
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3.3. Seleção dos nomeados
Cada país poderá apresentar um máximo de duas candidaturas, de duas
categorias diferentes, para o representar a nível europeu.
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1. Objetivo
Lançados em 2005 pela Comissão Europeia, os Prémios Europeus de Promoção Empresarial
(European Enterprise Promotion Awards – EEPA) têm como objetivo distinguir boas práticas de
promoção do empreendedorismo na Europa.
2. Categorias a concurso
A partir desta edição, os Prémios Europeus de Promoção Empresarial, passam a integrar seis
categorias, designadamente:
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)
Esta nova categoria 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 financiamento à
atividade.
6) Empreendedorismo responsável e inclusivo (Responsible and inclusive entrepreneurship)
Distingue ações nacionais, regionais e locais 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.

3. Quem se pode candidatar?
A competição está aberta às entidades públicas da União Europeia, bem como de outros países
associados, como a Croácia, Islândia, Noruega, Sérvia e Turquia.
As entidades elegíveis incluem organizações nacionais, municípios, cidades, regiões e comunidades,
bem como parcerias público-privadas entre entidades públicas e empreendedores, programas
educativos e organizações empresariais.
As parcerias público-privadas pressupõem:
Um acordo financeiro, através do qual o agente privado é responsável pela execução de uma
política concebida pela entidade pública;
Um acordo entre um agente privado e a entidade pública, em que o agente privado é envolvido
(em virtude das suas competências, conhecimentos e recursos) no processo de definição de
políticas;
Um apoio explícito, não necessariamente de natureza financeira, que a entidade pública fornece
ao agente privado no quadro de um projeto específico. Para efeitos dos Prémios Europeus, este
apoio tem que ser explícito.
Na fase europeia do concurso, são também aceites candidaturas conjuntas de vários países, relativas a
iniciativas transfronteiriças, desde que apoiadas pelo conjunto dos países envolvidos.
As candidaturas devem fazer referência a iniciativas existentes ou recentes em matéria de elaboração
de políticas, de empresas ou de educação e à sua influência na região ou localidade em questão,
demonstrando uma evolução progressiva durante um período de dois anos.
4. Processo de seleção
A competição inclui duas fases de qualificação:
1ª fase, seleção a nível nacional, com apresentação de candidaturas até 12 de abril de 2013;
2ª fase, seleção a nível europeu.
Apenas os candidatos que participam na 1ª fase (nacional) e que sejam selecionados pelo Júri
Nacional, podem ser considerados para a 2ª fase – competição europeia (máximo de duas candidaturas
em categorias diferentes por país).
5. Candidaturas
As candidaturas devem ser formalizadas por via eletrónica junto do IAPMEI até 12 de abril de 2013,
através do formulário em anexo, devidamente preenchido e assinado (versão do documento em formato
‘PDF’ e ‘Word’).
Mais informações podem ser obtidas através do contacto: premioseuropeus@iapmei.pt
6. Contactos
Helena Moura
IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. (Coordenador nacional para os EEPA)
Direção de Promoção da Inovação
helena.moura@iapmei.pt; premioseuropeus@iapmei.pt
Tel.: + 351 21 383 61 60 / 6012
website nacional: www.premioseuropeus.iapmei.pt
website europeu:
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards/participate/index_pt.htm
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Prefácio
Os nomeados deste ano para os Prémios Europeus de Promoção
Empresarial (EEPA) ajudam as pessoas a criarem e a desenvolverem
negócios – quer sejam na área tecnológica ou tradicional, local
ou internacional. Estamos a reconhecer o mérito de projectos que
apoiaram empreendedores desde os 10 anos de idade a mais
de 50 anos de idade, oriundos de todas as partes da Europa, a
estabelecerem e dinamizarem PMEs, as quais são vitais para
a economia europeia.
É precisamente a criatividade demonstrada por estes projectos que
evidencia como é importante capturar o espírito empreendedor para
impulsionar os negócios europeus. Se dotarmos as pessoas das
ferramentas e da liberdade para inovarem, estas encontrarão as
suas próprias soluções e oportunidades. As pequenas empresas, bem
como as organizações que as apoiam, assegurarão a competitividade
europeia com maior sucesso e de forma muito mais rápida do que
qualquer conjunto de economistas e banqueiros.
Desde 2006, mais de 2400 projectos participaram nas competições
nacionais para uma oportunidade de entrar nos Prémios Europeus
de Promoção Empresarial. Isto signiﬁca que mais de 30 projectos
já foram galardoados com prémios e foram apresentados por toda
a Europa para difundir as suas melhores práticas. Conjuntamente,
estes projectos criaram mais de 10 000 empresas.
Ao partilharmos os vencedores de 2012 e os seus sucessos com o
mundo, gostaria de agradecer a todos os candidatos que participaram
e aos coordenadores nacionais que geriram as competições em todos
os 27 estados-membros, bem como da Croácia e da Turquia, que
optaram por participar nesta edição anual. Estas competições
nacionais são fundamentais para a sensibilização sobre a forma
como os organismos públicos apoiam as pequenas empresas.
Mais de 400 projectos concorreram para obter uma oportunidade
de ganharem um prémio EEPA este ano; 57 projectos foram
seleccionados pelos seus países para competirem a nível europeu.
Por conseguinte, podem ter a certeza que os seis vencedores e oito
segundos e terceiros classiﬁcados apresentados aqui representam
os melhores dos melhores. Espero que as suas ideias e inovações
inspirem organizações e indivíduos em toda a Europa a envidarem
mais esforços em prol das pequenas empresas, tornando os
recursos empresariais mais acessíveis e mais inﬂuentes do que
alguma vez foram.

Antonio Tajani
Comissário para o Empreendedorismo e para a Indústria
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Factos e valores
Pequenas empresas
que impulsionam o crescimento europeu
As PMEs são empresas independentes com

menos de 250 funcionários.
Estas proporcionam dois

terços dos
empregos do sector privado e
são responsáveis por 85% dos novos
empregos criados. Estima-se que
as PMEs sejam responsáveis por 67%
do emprego total e por 58% do
valor acrescentado bruto (VAB).
As mais recentes investigações demonstram
que as PMEs continuam a ser a espinha
dorsal da economia europeia, contando com
mais de 20,7

milhões de ﬁrmas
que empregam mais de 87
milhões de pessoas, perfazendo
mais de 99,8% de todas as empresas.
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A maior parte das
empresas são
representadas por
micro-ﬁrmas com
menos de dez
funcionários - 92%

Internacionalização:
bons negócios para as PMEs
25% das PMEs da UE
apresentam algum tipo de
actividade de exportação,
mas apenas 13% exportam para fora da
União Europeia.
A actividade de exportação para fora da UE
tornar-se-á gradualmente mais importante.

Mudar as mentalidades
em relação ao
empreendedorismo: um
desaﬁo fundamental!
Quando lhes foi solicitado se estariam
interessados em tornarem-se empreendedores:

2015, 37% dos europeus referiu que
sim quando comparados aos 51% nos
90% do crescimento global se
EUA e aos 56% na China.
efectuará fora do âmbito da
Europa. Demonstram igualmente que até PMEs a liderar a inovação
As projecções demonstram que até

2030, 60% do crescimento global será gerado
pelas economias emergentes (BRICS).

25% das PMEs europeias centram-se na
área da economia ecológica.

As empresas expostas a negócios internacionais
são mais competitivas e mais inovadoras.

26% das PMEs internacionalmente activas
apresentaram produtos ou serviços que se
revelaram inovadores no seu sector. Para
as restantes PMEs, este número era inferior,
rondando os 8%.
3

Colocar as pequenas
empresas em primeiro
lugar: a Lei das Pequenas
Empresas para a Europa
Adoptada em Junho de 2008, a Lei das Pequenas Empresas para
a Europa (SBA) reﬂecte o reconhecimento da Comissão em relação
ao papel central que as PMEs desempenham na economia da União
Europeia. Implementa, pela primeira vez, uma política-quadro
abrangente para PMEs para a UE e respectivos Estados-Membros.
Visando melhorar a abordagem global ao empreendedorismo e
ancorar permanentemente o princípio ‘Think Small First’ (Começar
por pensar pequeno) em tomadas de decisão políticas – desde
a regulamentação aos serviços públicos – a Lei contribui para
promover o crescimento das PMEs, ajudando-as a lidar com os
restantes problemas que diﬁcultam o seu desenvolvimento. A Lei
centra-se particularmente nas iniciativas que ajudam as pequenas
empresas ao:
• Eliminar burocracia
• Fornecer acesso ao mundo ﬁnanceiro
• Aumentar o acesso aos mercados
De forma mais ampla, parece igualmente impulsionar uma
mudança a longo prazo nas atitudes – criando uma maior
sensibilização para o papel desempenhado pelos empreendedores
na sociedade e inspirando potenciais empreendedores.

A oportunidade: Prémios
Europeus de Promoção
Empresarial
Os Prémios Europeus de Promoção Empresarial apoiam os
objectivos da Lei das Pequenas Empresas ao distinguirem a
inovação e recompensarem as boas práticas, na promoção do
empreendedorismo, desenvolvidas por entidades públicas e
parcerias público-privadas ao nível nacional, regional e local.
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O Júri
Um júri europeu independente de elevado nível seleccionou os
melhores candidatos e os prémios atribuídos em cada categoria.
O júri deste ano incluiu representantes do governo, dos negócios
e do mundo académico, bem como membros da Dinamarca e do
Chipre que lideraram a presidência europeia durante 2012.

Os membros que compuseram
o júri de 2012 foram:
Joanna Drake

Andrea Benassi

Directora de PME e
Empreendedorismo para a
DG Empresa

Secretário-geral da UEAPME
(Associação Europeia de
Artesanato e de Pequenas e
Médias Empresas)

Agnieszka Kudlinska

Jaume Baró

Directora da Direcção de Trabalhos
Consultivos no Comité das Regiões

Gestor empresarial, Barcelona
Activa, vencedor do Grande
Prémio do Júri de 2011

Morten Riis

Anders Lundström

Gestor de Projectos de inovação
e empreendedorismo e Gestor
Regional da Young Enterprise
South Jutland, Universidade de
Danfoss, Dinamarca

Professor de empreendedorismo
e de pequenos negócios na
Universidade de Mid Sweden.

Yiannis Kontos
Representante para as PMEs do
Chipre e Director do Serviço de
Desenvolvimento Industrial do
Ministério do Comércio, Indústria
e Turismo
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Compreender o
processo de avaliação
Cada país foi convidado a realizar competições a nível nacional
para determinar os melhores projectos da nação. Mais de 400
projectos participaram nas competições nacionais de 2012 para
terem a oportunidade de entrar nos Prémios Europeus de Promoção
Empresarial. Excedendo os níveis de 2011, os Prémios receberam
também candidaturas de um número recorde de 30 países europeus
- todos os 27 estados-membros e ainda a Croácia, a Sérvia e a
Turquia. Os países puderam nomear um máximo de duas inscrições
(em categorias diferentes) para esta competição europeia.

1. Promoção do espírito de empreendedorismo

O júri é seleccionado para proporcionar um conhecimento e
experiência abrangentes, com representantes do governo, da área
dos negócios e do mundo académico, bem como de presidências
relevantes. Este ano foram representados a Dinamarca e o Chipre.

3. Melhoria do ambiente empresarial

O Júri leu e avaliou todas as inscrições tendo em conta critérios
deﬁnidos: originalidade e viabilidade, o impacto na economia,
melhoria de relações entre intervenientes, transferibilidade, e
seleccionou desse modo as melhores inscrições.
Um júri procedeu à revisão das 57 candidaturas nacionais
vencedoras e seleccionou 14 nomeados em cinco categorias.

Reconhece acções e iniciativas de âmbito nacional, regional ou local
que promovam o espírito empreendedor, especialmente entre os
jovens e as mulheres.

2. Investimento nas competências
Reconhece iniciativas de âmbito regional ou local que contribuam
para melhorar as competências nas empresas, as competências
vocacionais, tanto ao nível técnico, como de gestão.

Reconhece as políticas inovadoras ao nível regional ou local que
promovem a fase de arranque e o desenvolvimento empresarial,
simpliﬁcam os procedimentos legislativos e administrativos das
empresas e implementam o princípio “Think Small First” (Começar por
pensar pequeno) a favor das pequenas e médias empresas.

4. Apoio à internacionalização das empresas
Reconhece políticas que incentivem as empresas e, especialmente, as
pequenas e médias empresas, a beneﬁciarem mais das oportunidades
oferecidas pelos mercados dentro e fora da União Europeia.

5. Empreendedorismo responsável e inclusivo

As cinco categorias estão em linha com as
prioridades da estratégia Europa 2020:
em prol do crescimento económico e da
prosperidade na União Europeia.

Reconhece acções de âmbito regional ou local que promovam a
responsabilidade social nas empresas e práticas empresariais
sustentáveis no domínio social e/ou ambiental. Esta categoria
também reconhece os esforços de promoção do empreendedorismo
entre grupos desfavorecidos, como desempregados, pessoas
portadoras de deﬁciência ou pertencentes a minorias étnicas.

O Grande Prémio
do Júri foi atribuído
à iniciativa de
empreendedorismo
considerada como
a mais criativa e
inspiradora na Europa.
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Vencedores anteriores
Os Prémios Europeus de Promoção Empresarial realizam-se desde 2006.
Desde a primeira edição já se veriﬁcaram 31 candidaturas vencedoras,
contando com um vencedor do Grande Prémio do Júri em cada competição.

2011
Barcelona Activa
Barcelona Activa SAU SPM,
Câmara Municipal de Barcelona,
Espanha
Tendo como missão transformar
o empreendedorismo e o
crescimento empresarial em
Barcelona, o centro actua como um
ponto de referência e concentrador
para os empreendedores,
utilizando um modelo inovador
de serviços online e no local para
fornecer formação aos indivíduos,
promovendo assim o
estabelecimento de mais de
6000 novas empresas.
www.barcelonactiva.cat

2010

2008/09

2007

2006

Projecto Residências de
empreendedores, Auvergne
Agence Regionale de
Developpement des Terrirtoires
d’Auvergne (ARDTA), França

A parceria renascentista
de Scarborough
Parceria renascentista de
Scarborough, North Yorkshire,
Reino Unido

Desenvolvimento de
instalações para ﬁns
empresariais, Bilbao
Lan Ekintza-Bilbao, Bilbao,
Espanha

Comité Y4, Finlândia

O projecto Residências dos
Empreendedores proporciona
medidas de apoio a curto e
longo prazo para os criadores
ou compradores de negócios
oriundos de outras áreas que
estejam dispostos a residir
naquela região. Estas foram
concebidas para apoiar, facilitar
e acelerar a criação de novos
negócios, orientando potenciais
empreendedores e reﬁnanciando
as suas despesas de estadia.
www.auvergnelife.tv

O projecto de desenvolvimento
transformou a cidade costeira de
Scarborough, na zona noroeste
de Inglaterra, introduzindo de
forma pioneira o renascimento e
fomentando o empreendedorismo.
Consequentemente, assistiu-se
a que uma economia sazonal
que registava uma taxa de
desemprego no Inverno 50%
superior à do Verão se
transformasse numa economia
anual na qual se veriﬁcava
apenas uma diferença de 10%
entre a taxa de emprego no
Verão e no Inverno.
www.scarborough.gov.uk

Iniciativa inovadora de
requaliﬁcação urbana que visa
impedir o envelhecimento da
cidade, atraindo a criação de
negócios em fase de arranque
e a relocalização de negócios
já existentes para a zona
antiga da cidade através da
concessão de apoio ﬁnanceiro,
bem como através do combate
à marginalização e exclusão
social.
www.bilbao.net/bilbaoekintza

Uma metodologia completa
que introduz a perspectiva
empresarial no processo de
tomadas de decisão regionais,
fomenta a inovação e o espírito
empresarial, defendendo valores
eticamente sustentáveis. O
projecto desencadeou uma
mudança cultural na Finlândia
Central, aumentando a proporção
de empreendedores numa
região que já evidenciava uma
cultura bem enraizada de
emprego remunerado.
www.y4.ﬁ
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O Grande Prémio do Júri
Um prémio especial atribuído à iniciativa de
empreendedorismo considerada como a mais
criativa e inspiradora na Europa

Vencedor
Tornar uma empresa numa opção real para as pessoas com mais
diﬁculdades
Outset
YKTO Ltd, Reino Unido
O programa Outset foi concebido para mostrar às pessoas
desempregadas que o trabalho independente e o empreendedorismo são
alternativas reais ao desemprego. Criado especiﬁcamente para ajudar os
grupos mais vulneráveis, nomeadamente desempregados de longo prazo,
pessoas recentemente despedidas, pessoas com menos de 25 anos de
idade, mulheres, pessoas provenientes de minorias étnicas e pessoas com
deﬁciência, bem como as pessoas com uma idade superior a 50 anos
de idade, o programa adopta uma abordagem única de apoio às fases
de arranque. É um projecto nacional que incide em cenários urbanos
e rurais, tendo como objectivo alterar a percepção que as pessoas têm
sobre a sua capacidade de dar início a uma pequena empresa.
O princípio do projecto envolve a utilização de equipas de apoio que
têm frequentemente os mesmos antecedentes problemáticos, que são
provenientes das mesmas áreas locais e que possuem a experiência em
primeira mão do que implica ser trabalhador por conta própria ou do que
implica gerir um negócio. O programa Outset dissemina-se activamente
através de todos os tipos de espaços comunitários, desde centros
desportivos aos festivais do Diwali (Festa das luzes) e do Ano Chinês, para
localizar as pessoas que mais beneﬁciarão do referido programa. Esta
divulgação em pessoa é reforçada pelas acções de promoção altamente
eﬁcazes e direccionadas para um determinado público-alvo, incluindo
anúncios radiofónicos com resposta directa através de centros de SMSs,
cartazes interessantes e apelativos, postais e folhetos, para além da
publicidade online e por e-mail e diversas redes sociais como o Facebook
e o Twitter. Utilizamos uma linguagem normal e acessível.

Informações adicionais:
www.outset.biz
Contacto:
Bev Hurley, Director Executivo
St John’s Innovation Centre
Cowley Road
Cambridge, CB4 0WS
E-mail:
bev.hurley@ytko.com

Desde que começou, o programa Outset já interagiu com mais de 6000
pessoas. Dessas, 673 iniciaram uma actividade, criando ao todo 890
empregos. O programa Outset Finance ajudou os seus clientes a angariar
£790.258 a partir de uma diversidade de fontes de ﬁnanciamento para
iniciarem ou expandirem o seu negócio.
Mais importante, os negócios que contam com o apoio do programa
Outset perduram: taxas de sobrevivência, particularmente para
as mulheres empreendedoras, que ultrapassam largamente as
médias nacionais. Em grupos de clientes desfavorecidos, as taxas
de conversão desde o envolvimento até ao início de actividade
são aproximadamente de 1:5 e a taxa de sobrevivência de novos
negócios do programa Outset após quatro anos é superior a 80%.
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Promoção do espírito
de empreendedorismo

Συνεργατικός Οργανισμός

''Πρωτοβουλία Γυναικών'' Κύπρου Λτδ

Reconhecimento de acções que promovem uma
cultura e mentalidade de empreendedorismo,
e que sensibilizam a sociedade para o
empreendedorismo

Vencedor
Fomentar o empreendedorismo feminino através da
promoção de um acesso facilitado ao ﬁnanciamento
Women’s Co-operative Bank Ltd
Iniciativa Women’s Co-operative Bank Ltd (Cooperativa de
Crédito para Mulheres), Chipre
A Women’s Co-operative Bank (Cooperativa de Crédito
para Mulheres) pretende fomentar o empreendedorismo
feminino através da promoção de um acesso facilitado
ao ﬁnanciamento. A organização identiﬁca lacunas na
economia, promove programas de apoio para empresárias e
disponibiliza aconselhamento e orientação gratuitos, bem como
empréstimos personalizados às necessidades das proprietárias
de pequenas empresas. Desde o início do projecto há 11 anos,
o empreendedorismo feminino já aumentou no Chipre, em
termos gerais, de 12% em 2001 para 28% actualmente.

Informações adicionais:
www.womenscoopbank.com.cy
Contacto:
Artemis Toumazi , Presidente/Director
Sinergatikos Organismos Protovoulias
Ginekon Kiprou Ltd
30 Pavlou Valdaseridi Street, Branches 1-4
6018 Larnaca, Postal Code 42251 6530
Larnaca, Chipre
E-mail:
womens.coop.bank@cytanet.com.cy

Finalista
Apoio nas fases de pré-arranque na Bélgica
BRYO
Voka, Bélgica
A iniciativa Bryo apoia as fases de pré-arranque em Flandres,
e dedica-se à criação das condições óptimas para um
empreendedorismo de sucesso. O projecto conduziu à
criação de mais de 200 novos negócios.

Informações adicionais:
www.bryo.be/nl/home
Contacto:
Eric Kenis
Voka
Rue Royale 154-158, 1000 Brussels
Bélgica
E-mail:
eric.kenis@voka.be
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Investimento nas
competências
Reconhece as iniciativas regionais ou
locais que melhoram as competências de
empreendedorismo, proﬁssionais, técnicas
e de gestão

Vencedor
Promoção da troca de conhecimentos e visualização digital
Visualisation Park
Visualisation Park, Suécia
O Visualisation Park, na Suécia, concentra-se na aplicação
comercial da tecnologia de visualização digital. Com um modelo
de parque empresarial, esta localização em Eksjö oferece
um espaço para um grupo de empresas com experiência
nesta área emergente. Estão reunidos à volta do Campus i12,
sendo disponibilizados diversos cursos vocacionais. São 50
as empresas parceiras que apoiam os programas educativos,
e o Parque serve de ponto de encontro entre a indústria e o
ambiente educativo com vista à identiﬁcação e desenvolvimento
de projectos. Desde o seu estabelecimento em Julho de 2009,
o número de empresas parceiras mais do que duplicou, tendo
já ultrapassado as 100. Mais importante, as atitudes dos
alunos mudaram. Existem mais alunos com vontade de serem
eles próprios empreendedores, através do lançamento de uma
empresa ou em regime freelance.

Informações adicionais:
www.vispark.se
Contacto:
Joakim Falkäng
Director
Visualisation Park
Kaserngatan 26
SE-575 35 Eksjö
Suécia
E-mail:
joakim@vispark.se

Finalista
‘PROGRESS’ - para uma economia social e solidária
Progress
Région Champagne Ardenne
A iniciativa de política pública PROGRESS foi criada para
apoiar uma economia social e solidária. Mais de 1000
pessoas participaram em acções de formação desde 2008
e, desde 2006, 74 projectos já receberam ﬁnanciamento, o
que representa 880 empregos.

Informações adicionais:
www.cr-champagne-ardenne.fr
Contacto:
Isabelle Roux
Directora do Agrupamento de Economia
Social e de Solidariedade
5, rue de Jéricho
51037 Châlons-en-Champagne
E-mail:
iroux@cr-champagne-ardenne.fr
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Melhoria do
ambiente empresarial
Reconhece medidas que simpliﬁquem
procedimentos administrativos dos negócios,
particularmente nas fases de arranque

Vencedor
Resolução das diﬁculdades enfrentadas pelas PMEs em áreas
urbanas
FaciliTO
Município de Turim, Itália
O FaciliTO é o modelo adoptado pelo Município de Turim para
resolver as diﬁculdades que as pequenas empresas enfrentam
em áreas urbanas difíceis. As pequenas e micro empresas
de Turim têm diﬁculdades sobretudo no acesso ao crédito,
muitas vezes por falta de experiência de projecto. O FaciliTO
tenta resolver estas necessidades ao proporcionar sessões de
aconselhamento gratuitas para ajudar no desenvolvimento
dos planos comerciais, oferecendo ainda assistência ﬁnanceira
directa. Mais de 200 empresas acederam ao FaciliTO, tendo
93 recebido assistência ﬁnanceira.

Informações adicionais:
www.comune.torino.it
Contacto:
Elisa Rosso,
Servizio Fondi europei Innovazione,
Sviluppo Economico
Via Braccini 2
Cap 10144
Turin
Itália
E-mail:
elisa.rosso@comune.torino.it

Finalista
Assistência aos negócios em crise
Early Warning
Early Warning, Dinamarca
O serviço proﬁssional B2B, Aviso Precoce, ajuda os negócios
em crise ao apoiar os empresários nas suas necessidades
comerciais. A assistência é disponibilizada através de uma
rede de cerca de 120 consultores voluntários com vasta
experiência proﬁssional.

Informações adicionais:
www.earlywarning.dk
Contacto:
Svend Røge
Director do projecto
Væksthus Midtjylland/Vaeksthus Central
Denmark, Business Development Centre
Åbogade 15, building 2, 4th ﬂoor
DK 8200 Aarhus N.
E-mail:
sr@vhmidtjylland.dk
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Apoio à
internacionalização
das empresas
Reconhece políticas que incentivem as
empresas e, especialmente, as pequenas e
médias empresas, a beneﬁciarem mais das
oportunidades oferecidas pelos mercados
dentro e fora da União Europeia

Vencedor
Cooperação para internacionalizar os vinhos do Douro
Douro Boys
Aicep Portugal Global, Portugal
Um grupo de cinco pequenos produtores de vinho da região
do Douro trabalhou em conjunto para criar a marca Douro
Boys. Concebido para a troca de informações e interajuda na
melhoria sustentada da qualidade dos vinhos produzidos, o
grupo pretende ainda coordenar uma estratégia de mercado
que se baseie na promoção internacional da região do Douro
e dos seus vinhos. Entre 2002 e 2011, a exportação dos vinhos
dos cinco produtores passou de €4,7 milhões para
€11 milhões, um aumento de 134%.

Informações adicionais:
www.portugalglobal.pt
www.douroboys.com
Contacto:
Jorge Holtreman Roquette
Administrador de Quinta do Crasto SA
Aicep Portugal Global,
Agência para o Investimento e Comércio
Externo de Portugal, EPE
O’Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, 1430 - 2º Andar
4150-074 Porto
E-mail:
comercial.pme.nort@portugalglobal.pt
info@douroboys.com

Finalista
Apoio a empresárias além-fronteiras
RegionFemme
Câmara do Comércio e Indústria Regional de Bratislava,
Eslováquia
O projecto REGIONFEMME apoia as empresárias do sexo
feminino a trabalharem além fronteiras, oferecendo recursos e
a troca das melhores práticas. O projecto também disponibiliza
recursos como seminários, cursos de línguas e o acesso a uma
base de dados de empresárias.

Informações adicionais:
www.bl.sopk.sk
Contacto:
Câmara Regional de Bratislava da
Câmara do Comércio e Indústria Eslovaca
(SCCI)
Jašíkova 6, 826 73
Bratislava
Eslováquia
E-mail:
ivana.kondasova@sopk.sk
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Empreendedorismo
responsável e inclusivo
Reconhece as acções regionais ou locais que
promovam a responsabilidade social da empresa
e práticas empresariais sustentáveis.

Vencedor
Apoio a pessoas com deﬁciência no local de trabalho
Deﬁciência e o Trabalho
Município de Denizli, Turquia
A deﬁciência é a maior causa de exclusão social e pobreza,
sobretudo devido à falta de oportunidades de emprego.
Deﬁciência e o Trabalho, um projecto conjunto turco-neerlandês,
pretende mudar atitudes e apoiar a integração de pessoas com
deﬁciência física no mercado de trabalho. O grupo consiste em
16 organizações da Turquia e dos Países Baixos. O projecto
proporciona formação e um programa de correspondência
que disponibiliza mentores para as pessoas com deﬁciência
à medida que estas se preparam para entrar no mundo do
trabalho. No ﬁnal do programa, 194 pessoas receberam
formação e 65 foram empregadas.

Informações adicionais:
www.denizli.bel.tr
Contacto:
Ms Pınar GÜLMEZ AĞIRBAŞ
Directora do Departamento de Inquérito
e Projectos
Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:1
20100 Denizli
Turquia
E-mail:
pgulmez@denizli.bel.tr

Finalista
Reconhecer o empenho nos negócios de responsabilidade social
Marca Implementation and Promotion of ESR
INDR, Luxemburgo
O INDR criou uma marca nacionalmente conhecida, a «Empresa
Socialmente Responsável», disponível a empresas, sobretudo
PMEs, que demonstrem um empenhamento para com negócios
com responsabilidade social. Desde 2010, o INDR já promoveu
mais de 600 empresas, tendo atribuído a marca a 51.

Informações adicionais:
www.indr.lu
Contacto:
Norman Fisch
7, rue Alcide de Gasperi
INDR
Luxemburgo
B.P. 3024 L-1030
E-mail:
norman.fïsch@indr.lu
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Menções especiais
Desenvolvimento do espírito empreendedor nas crianças
The Turtle Dove Gardens Ltd
De Terteltuinen B, Netherlands
As crianças com idade entre os 4 e os 12 anos num bairro de
Groningen foram a inspiração para os Turtle Dove Gardens.
Pretendiam criar um jardim perto da escola onde pudessem
plantar os seus próprios produtos.
De Torteltuinen aceitou o projecto e deu às crianças a
oportunidade de desenvolverem competências empresariais.
Este projecto é já uma empresa registada e já trabalharam na
Torteltuinen 500 alunos. As crianças sentem que são vistas com
seriedade como empresárias.

Informações adicionais:
www.petteﬂet-groningen.nl
Contacto:
Mr. Bram van der Linden,
Director
Openbare Jenaplan School De Petteﬂet
Jacob van Ruysdaelstraat 73
9718 SC GRONINGEN
Países Baixos
E-mail:
info@petteﬂet-groningen.nl

Promoção da administração electrónica a nível nacional
Relatórios anuais electrónicos
Centro de Registos e Sistemas de Informação, Estónia
Esta iniciativa representa uma redução signiﬁcativa no
processo burocrático, sendo que cerca de 99% das mais de
140 000 empresas registadas na Estónia passaram a utilizar o
sistema. É um processo que constitui poupanças signiﬁcativas
para os contribuintes, e o Ministério das Finanças da Estónia
considerou que o tempo poupado ascende a um valor
estimado de €4,6 milhões.

Informações adicionais:
www.rik.ee
Contacto:
Margus Mägi
Especialista em Marketing Internacional
Centro de Registos e Sistemas de
Informação
Lõkke 4, 19081 Tallinn
Estónia
E-mail:
margus.magi@just.ee

Estabelecimento de uma abordagem uniﬁcada à
responsabilidade social das empresas a nível nacional
GATES - inovações comerciais sociais e ambientais
Programa de desenvolvimento das Nações Unidas, Lituânia
A falta de cooperação e de coordenação entre instituições
esteve na base da criação do GATES, um projecto de inovação
comercial social e ambiental. O projecto criou uma rede única,
disponibilizando formação e apoio prático às empresas. A rede
inclui peritos de mais de 500 empresas que estão envolvidos
em organizações de responsabilidade social das empresas
(CSR). Mais de 2500 pessoas de mais de 500 PMEs da Lituânia
já participaram em actividades do projecto.

Informações adicionais:
www.undp.lt
Contacto:
Ieva Labanauskiene
Responsável pelas comunicações
Labdariu str. 5, 2nd ﬂoor, Vilnius
Lituânia
E-mail:
Ieva.labanauskiene@undp.org
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Os Promotores dos
Prémios Europeus de Promoção Empresarial

A Assembleia das Regiões da Europa (AER.eu) é composta pela
maior rede independente de regiões da Europa alargada. Reunindo
mais de 270 regiões de 33 países e 16 organizações inter-regionais,
a AER é a voz política dos respectivos membros e um fórum
para a cooperação inter-regional.

O Comité das Regiões (CoR) em Bruxelas foi criado através do Tratado
de Maastricht em 1994 na qualidade de órgão consultor para
dar voz aos representantes de governos locais e
regionais no seio da União Europeia.

A Associação Europeia das Agências de Desenvolvimento Económico
(EURADA) consiste numa rede à escala europeia de pessoas que
trabalham na área do desenvolvimento económico. A EURADA
tem liderado a agenda política incluindo, entre outros domínios,
política regional, ﬁnanças das pequenas empresas (EURADA criou a
European Business Angels Network), empreendedorismo e inovação.
www.eurada.org

O EUROCITIES representa mais de 135 das principais cidades de
34 países europeus. O EUROCITIES actua em nome das cidades
nas instituições europeias relativamente a um vasto leque de
problemáticas que afectam as autoridades locais, permitindo
a troca de melhores práticas na governação local
entre os respectivos membros.
www.eurocities.eu

EUROCHAMBRES é a Associação das Câmaras do Comércio e
Indústria Europeias. Representa mais de 19 milhões de empresas na
Europa e uma rede europeia de 2000 Câmaras regionais e locais
em 45 países. Mais de 99% das empresas são pequenas e médias
empresas (PMEs).
www.eurochambres.be

A Union Europeenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes
Entreprises (UEAPME) (União Europeia do Artesanato e das Pequenas
e Médias Empresas) é a organização de entidades empregadoras
que representa os interesses do artesanato, dos ofícios e das PMEs
na Europa a nível da União Europeia. A UEAPME é um parceiro social
europeu reconhecido. A UEAPME incorpora 84 organizações-membros
de 36 países. Representa mais de 12 milhões de empresas, que
empregam cerca de 55 milhões de pessoas em toda a Europa.
www.ueapme.com

Os contactos nacionais dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial
podem ser encontrados utilizando a seguinte hiperligação
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards
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A Comissão Europeia
DG Empresa e Indústria

No âmbito da Comissão Europeia, a Direcção-Geral das Empresas e da Indústria da Comissão Europeia trabalha com o intuito de proporcionar um
ambiente mais favorável para as empresas europeias. Esta assegura que as políticas da União Europeia contribuem para a competitividade das
empresas da UE, fomentando o empreendedorismo e a inovação. No âmago destas políticas encontram-se as pequenas e médias empresas, dado
que são as principais geradoras de empregos e de crescimento na Europa. A DG Empresa trabalha com a comunidade empresarial para ajudar
a desenvolver empresas inovadoras, competitivas e responsáveis, e trabalha com os Estados-Membros para implementar a Lei das Pequenas
Empresas para a Europa. Em suma, a mensagem-chave para os empreendedores é que a “Europa ajuda-o(a) a concretizar as suas ideias”.

Portal Europeu das
Pequenas Empresas

Revista Empresas
e Indústria

Pretende saber quais as acções que a UE leva a cabo para
impulsionar as pequenas empresas na Europa e no mercado global,
e o que a UE pode fazer pelo seu negócio? Este portal multilíngue
reúne todas as informações fornecidas pela Comissão Europeia
sobre as PMEs e dirigidas para as PMEs, abrangendo desde
conselhos práticos a problemas ao nível de políticas, desde pontos
de contacto locais aos links em rede.
http://ec.europa.eu/small-business

A revista on-line Empresas e Indústria (http://ec.europa.eu/
enterprise/e_i/index_en.htm) abrange assuntos relacionados
com as PMEs, a inovação, o empreendedorismo, o mercado
único, a competitividade e a protecção ambiental, as políticas
industriais de um vasto leque de sectores, entre outros aspectos.
A edição impressa da revista é publicada três vezes por ano.
Pode subscrever-se on-line (http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/
subscription_en.htm) para a receber – em inglês, francês, alemão
ou italiano – gratuitamente pelo correio.

Prémios Europeus de
Promoção Empresarial
Para informações adicionais:
Secretariado dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial
E-mail: eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com
Tel: +44 20 74 00 89 95 - Fax: +44 20 74 00 44 81
Adira aos Prémios Europeus de Promoção Empresarial nos
meios de comunicação social:
Twitter.com/@eepa_en
Facebook.com/European.Enterprise.Promotion.Awards
YouTube.com/PromotingEnterprise
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