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O que é Instituto público de regime especial, integrado na 
administração indireta do Estado, dotado de autonomia 
administrativa e financeira e património próprio. 

Promover a competitividade e o crescimento empresarial, 
assegurar o apoio à conceção, execução e avaliação de 
políticas dirigidas à atividade industrial, visando o reforço 
da inovação, do empreendedorismo e do  investimento 
empresarial nas empresas que exerçam a sua atividade 
nas áreas sob tutela do Ministério da Economia, 
designadamente das empresas de pequena e média 
dimensão, com exceção das do setor do Turismo. 

Missão 

IAPMEI: Quem somos?  



Características do Tecido Empresarial Português  



IAPMEI 



Áreas chave de intervenção IAPMEI 



Programa COSME  

ÂMBITO 

Contribuir para o reforço da competitividade e da sustentabilidade das empresas 

da União Europeia, especialmente das PME (princípio Think Small First), apoiar 

as PME existentes, incentivar uma cultura empresarial e promover o crescimento 

das empresas, a evolução da sociedade do conhecimento e o desenvolvimento 

assente num crescimento económico equilibrado.  

Regulamento (UE) Nº 1287/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho 

OBJETIVO 
 

 Reforçar a competitividade e sustentabilidade das empresas da União, 

especialmente das PME  

 

 Incentivar a cultura empresarial e promover a criação e o crescimento de PME 

Orçamento 

 

 2,3 mil milhões de euros, dos quais pelo menos 60 % são afetos a 

instrumentos financeiros 

 



Programa COSME  

O COSME apresenta ações em função dos objetivos, o enquadramento 

financeiro global para a sua prossecução, um enquadramento financeiro para 

os instrumentos financeiros,  e diferentes tipos de medidas de execução. 

Programa de Trabalho COSME  

 

Através do COSME, no âmbito do Mecanismo de Garantia de Empréstimo no país, o FEI  
fornece uma garantia direta que permite ao Millennium BCP fornecer até 500 milhões de 

euros de empréstimos a mais de 1.150 pequenas empresas em Portugal. 

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/


Programa COSME  

Programa de Trabalho COSME para 2019: Calls 

 

Programa COSME  

 

 Creating links for the faciltation of Public Procurement of innovation 

 Implementation of the Action Plan Construction 2020 (Q4 2019*) 

 Advanced Digital Skills for Industry and SMEs (Q2 2019*) 

 Intelligent Cities Challenge 

 Accelerate and scale up innovation applications for a sustainable and circular 

fashion industry (Q3 2019*) 

 ERASMUS for Young Entrepreneurs 

 … 

 
* Datas indicativas 

 

 COSME - Open calls for proposals: 
 

• https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cosme-open-calls-proposals#inline-nav-0 
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Outras oportunidades 

Your Europe Business portal 
Visa ajudar as empresas europeias a melhor desenvolverem os seus negócios 

no Mercado Único 
 

 

 

 

Enterprise Europe Network 
Tem por missão ajudar as empresas, em especial as PME,  startups e clusters, 

nos seus processos de inovação e internacionalização, quer no Mercado Único, 

quer em países terceiros, através de informação comunitária e serviços 

especializados gratuitos. 

 

IAPMEI é líder do consórcio que representa a Network em Portugal 

  
https://www.een-portugal.pt/ 

https://een.ec.europa.eu/ 

EU SME Centre China 
Tem por objetivo ajudar as empresas europeias a melhor explorarem o mercado da 

China 
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Obrigada! 

Contactos: 

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

wwww.iapmei.pt 

Linha Azul  808 201 201 | 213 836 237   

Dias úteis das 9h às 18h - Custo de uma chamada local 

 
Centros de Apoio Empresarial  
entre as 09h30 e as 12h30 e as 14h30 e as 17h30 ou agendar um atendimento com 

os nossos técnicos. 


