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1. Caracterização do programa 

I. O COSME é o programa para a 

Competitividade das Empresas e das PME  
 Em execução entre 2014-2020 e  

 Um orçamento previsto de 2,3 mil milhões €. 
• 60% do orçamento apoia instrumentos financeiros e 

• 350 milhões € financiam a rede de serviços às PME -

Enterprise Europe Network ( http://een.ec.europa.eu/) 
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1. Caraterização do programa 

I. O COSME é o programa para a 

Competitividade das Empresas e das PME  
 Pretende reforçar a competitividade  e 

sustentabilidade das empresas, em especial das 

PME 

 Promove a cultura empresarial e a criação e 

crescimento das PME 

 NÃO APOIA PROJETOS INDIVIDUAIS DE PME! 
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1. Caraterização do programa 

II. A Gestão 

 Gerido diretamente pela Comissão Europeia / 

Agência executiva EASME e com adjudicação direta 

aos beneficiários finais. 

 Instrumentos financeiros geridos diretamente pelo 

FEI (Fundo Europeu de Investimento).  

 Convites à apresentação de propostas dirigidas às 

pessoas jurídicas, sem pré-alocação geográfica. 
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1. Caraterização do programa 

III. O COSME tem quatro objetivos 
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Melhorar o  acesso das  

PME ao financiamento 

Apoiar os 

empreendedores 

Melhorar o acesso  

aos mercados 

Criar condições favoráveis à criação  

de empresas e ao crescimento   



2. Mecanismos e beneficiários 

 Obj.1- Melhorar o acesso das PME ao financiamento, 

sob a forma de capital e de dívida: 

• Instrumentos Financeiros 

• Mecanismo de Capital Próprio para o 

Crescimento (EGF, Equity Facility for Growth) 

• Mecanismo de garantia de Empréstimo (LGF, 

Loan Guarantee Facility),  

• Beneficiários: Banca, Entidades intermédias de gestão 

de fundos. 
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2. Mecanismos e beneficiários 

 Obj.2 - Melhorar o acesso aos mercados, 

especialmente no território da União, mas também a 

nível mundial 

• Tipologia de ações:  Ferramentas, infraestruturas de 

suporte, redes , trocas de boas práticas. 

• Beneficiários:  Agências nacionais, organismos, 

representantes de PME, consultores. 

Ação a destacar  

 Rede EEN – Serviços de apoio direto às PME (2015-2020)  
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2. Mecanismos e beneficiários 

 Obj.2 - Melhorar as condições de enquadramento da 

competitividade e da sustentabilidade das empresas 

da União, especialmente das PME, inclusive no setor 

do turismo 

• Tipologia de ações:  Ferramentas, infraestruturas de 

suporte, redes , trocas de boas práticas. 

• Beneficiários:  Agências nacionais, organismos, 

representantes de PME, Clusters, centros de I&D&I, 

consultores, universidades. 
 

 

COSME| Lisboa  2015-03-03 | 9 



2. Mecanismos e beneficiários 

 Obj.3 - Melhorar as condições de enquadramento da 

competitividade e da sustentabilidade das empresas 

da União, especialmente das PME, inclusive no setor 

do turismo 

Ações a destacar  

 “Resource Efficiency Self-Assessment Tool for SME’s” (WP2014) 

  “The European Resource Efficiency Excellence centre” (WP2015) 

  “Design Based Consumer Goods” (WP2015, Textil/ Moda, 

projectos “scale-up”) 

  “ Tourism” (WP 2015) 
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2. Mecanismos e beneficiários 

 Obj.4 - Promover o empreendedorismo e a cultura 

empresarial 

• Tipologia de ações:  Ferramentas, infraestruturas de 

suporte, redes , trocas de boas práticas. 

• Beneficiários:  Agências nacionais, organismos, 

representantes de PME, Clusters, consultores, 

universidades, empreendedores. 

Ação a destacar  

 “Erasmus for young entrepreneurs “ (WP 2014 e WP 2015) 

 
 

 

COSME| Lisboa  2015-03-03 | 11 



3. Programa de trabalhos e “Calls abertas” 

 

I. Programa de trabalhos para 2015 (WP 2015) 

  Aprovado no comité de Julho 2014 

 Orçamento: 260 milhões € 

 Adotado oficialmente: Outubro 2014. 
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3. Convites a propostas em aberto. 
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II. WP 2014 Calls lançadas Data limite: 

COS-CLUSTER-2014-3-03 – Cluster Go International  

 

Call for proposals: Business networks, Clusters 

 

 Deadline 31 Março 2015 17:00 

(Hora Bruxelas )  

COS-RPAS-2014-2-03: Facilitating access to regulation for 

light Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) 

 

Call for proposals: Public, semi public and private bodies 

 Deadline 18 Fevereiro 2015 17.00 

(Hora Bruxelas )  

COS-WP2015-1-01- Loan Guarantee Facility (LGF) 

 

COS-WP2015-1-02 – Equity Facility for Growth (EFG) 

 

Call for expression of interest: Financial institutions 

 

Em aberto todo o programa 



3. Convites a propostas em aberto. 
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III. WP 2015 Calls de potencial interesse para PME’s e 
Empreendedores 

Data limite: 

COS-WP2015-3-10 – Key Enabling Technologies (KETS) 

Call for proposals: Acesso de PME’s às plataformas tecnológicas  das KET’s 

(ex. via voucher); Plataformas KET’s, peritos /académicos. Abertura 1º trimestre 2015 

COS-WP2015-3-11 – Design Based Consumer Goods 

Call for proposals: Pilotos para replicação de mercado; Consórcios de PME’s   

 

 Abertura 2º trimestre 2015 

COS-WP2015-3-12 – Tourism 

Call for proposals: Multiplicidade de sub-ações com possibilidade de envolver 

contratos com PME’s. 

 Aberturas 1º e 2º trimestre 

2015 

COS-WP2015-3-07 – Cluster Excellence Programme 

Call for proposals: Ações de benchmarking e treino entre consórcio de 

Cluster’s , para contratar estes serviços (IPR, KET’s, Efc.Recursos, 

Internacional. ): Cluster’s e redes negócios. 

 

 Abertura 1º trimestre 2015 

COS-WP2015-4-01 – Erasmus for Young Entrepreneurs  

Call for proposals: Entidades intermédias, públicas ou privadas Abertura 1º trimestre 2015 



4. Suporte nacional ao Programa COSME 

Representação Nacional no Comité COSME (ANI) 

Luís Ferreira lferreira@aninov.pt 

tel. 214232100 
 

Rede EEN  EEN-PORTUGAL@aninov.pt  

http://www.enterpriseeuropenetwork.pt 
Bibiana Dantas bdantas@aninov.pt  

Tel. 226167820 
 

Convites e assistência sobre propostas em: 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm 
Endereço de correio electrónico para esclarecimentos: 
EASME-COSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu 
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600 organisações  
54 países 

3000 técnicos ao serviço das PME  

5. A rede Enterprise Europe Network 
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Acesso a um 

mercado interno  

de 450 milhões de 

consumidores 



Acesso a  

€30 biliões de  

financiamento em 

fundos Europeus 



Preciso de um parceiro de 

negócio noutro país... 

Como posso aceder 

aos fundos Europeus? 

Como é afectado o meu negócio 
pela nova legislação europeia? 

Como posso entrar 

num novo mercado? 

Como posso vender os meus produtos 

inovadores e tecnologias? 
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Porta de entrada para as  
PME Europeias. 

Ajuda em questões práticas  
através de agentes locais. 

Escutar as empresas. 
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A Enterprise Europe Network - Portugal 
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A Enterprise Europe Network Portugal oferece 

um conjunto de serviços descentralizados e de 

proximidade, que apoiam as PME no seu 

processo de internacionalização e na 

identificação de parceiros estratégicos para a 

inovação e o desenvolvimento sustentado dos 

seus negócios.  
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A Enterprise Europe Network - Portugal 
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Serviços  

• Informação e aconselhamento sobre assuntos europeus 

(legislação comunitária, programas de financiamento 

europeus, concursos públicos) 

• Ajuda na internacionalização dos negócios (bolsa de 

oportunidades de negócio, eventos de b2b, informação 

sobre mercados, organização de missões empresariais 

em Portugal e ao estrangeiro) 

• Apoio à inovação e parcerias tecnológicas (bolsa de 

ofertas e procuras tecnológicas, procura de parceiros 

para projetos, organização de eventos de brokerage) 
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Serviços  

• Comunicar à Comissão Europeia os problemas e as 

perspectivas dos empresários. 

• Diagnóstico de necessidades e aconselhamento 

especializado para empresas inovadoras e com elevado 

potencial de internacionalização. 

 
 

 



Website: www.enterpriseeuropenetwork.pt 

 

 

Enterprise  Europe  Portugal|  2014 | 27 



 

       Obrigada! 
 

COSME (ANI) 

Luís Ferreira lferreira@aninov.pt 

 

Rede EEN  EEN-PORTUGAL@aninov.pt  

Bibiana Dantas bdantas@aninov.pt  
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