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O programa COSME é o programa da UE para a competitividade das empresas e das
PME, que decorre de 2014 a 2020, com um orçamento de 2,3 mil milhões de euros.
O COSME irá apoiar as PME nos seguintes domínios:

COSME

As pequenas e médias empresas (PME) constituem a espinha dorsal da economia europeia, contribuindo com 85 % de todos os novos postos de trabalho. A Comissão Europeia tem por objetivo promover o empreendedorismo e
melhorar o ambiente empresarial para as PME, permitindo-lhes que alcancem
todo o seu potencial na economia global de hoje.

ACESSO AO FINANCIAMENTO

ACESSO AOS MERCADOS

Um dos principais objetivos do programa 
COSME
é melhorar o acesso ao financiamento para
as PME em diferentes fases do seu ciclo de vida:
criação, expansão ou transferência de atividades.


O programa COSME prevê a concessão de apoio às
empresas europeias, para que possam beneficiar do

mercado único da UE e tirar o máximo partido das
oportunidades oferecidas pelos mercados fora da UE.
O programa COSME financia a Rede Europeia
de Empresas (Enterprise Europe Network), con
stituída por mais de 600 centros em mais de 50
países, ajudando as PME a encontrar parceiros de
negócios e tecnológicos, a compreender a legislação
da UE e a aceder ao financiamento da UE.
O COSME também financia instrumentos web
concebidos especificamente para o desenvolvimento
das empresas, como o portal «A sua Europa — Em-

A fim de alcançar este objetivo, a UE irá mobilizar
empréstimos e investimentos de capital para as PME.
• Graças ao mecanismo de garantia de
empréstimos, o programa prestará garantias
e contragarantias a instituições financeiras
(por exemplo, sociedades de garantia, bancos,
sociedades de locação financeira) para empréstimos e locação financeira destinados às PME.
Prevê-se que o COSME irá permitir que entre
220 000 e 330 000 PME obtenham financiamentos cujo valor oscilará entre 14 e 21 mil
milhões de euros.
•G
 raças ao Mecanismo de Capital Próprio
para o Crescimento, o programa proporcionará capital de risco a fundos de capital de risco
que invistam em PME, principalmente nas fases
de expansão e de crescimento. Este mecanismo deverá ajudar entre 360 e 560 empresas a
receber investimento de capital, com um volume
global investido da ordem de 2,6 a 4 mil milhões
de euros.

presas» ou o portal para a internacionalização
das PME. O primeiro fornece informações práticas

em linha para os empresários que pretendem operar
noutro Estado-Membro. O segundo coloca a tónica
nas medidas de apoio para as empresas interessadas
em desenvolver a sua atividade fora da Europa.
O programa COSME apoia serviços de assistência

às PME em matéria de direitos de propriedade
intelectual (DPI) à ASEAN, à China e ao MERCOSUL, que proporcionam aconselhamento e apoio

às PME europeias que enfrentam dificuldades em
matéria de DPI, normas ou regras de adjudicação de
contratos públicos nessas zonas geográficas.
O programa também presta assistência financeira ao
Centro de Cooperação Industrial UE-Japão, com
vista a promover todas as formas de cooperação
industrial, comercial e de investimento através da
divulgação de informações sobre o modo de aceder
ao mercado japonês, facilitando o intercâmbio de
experiências e de know-how entre as empresas da
UE e do Japão.

• Facilitar o acesso ao financiamento;
• Apoiar a internacionalização e o acesso aos mercados;
• Criar um ambiente favorável à competitividade;
• Incentivar uma cultura empresarial.
O programa COSME é um programa de execução do Small Business Act (SBA), que reflete a vontade política da Comissão de reconhecer o papel central das PME na economia
da UE.

CRIAÇÃO DE MELHORES CONDIÇÕES DE ENQUADRAMENTO
PARA A COMPETITIVIDADE

PROMOVER O
EMPREENDEDORISMO

O programa COSME apoia ações destinadas a melhorar as condiçõesem que operam as empresas, nomeadamente as PME, através da redução de encargos administrativos e reguladores desnecessários. Tais ações
incluem a quantificação do impacto da legislação pertinente da União sobre as PME, o desenvolvimento de regulação inteligente e favorável às empresas e o reforço
da utilização do princípio do «Think Small First» (pensar
primeiro em pequena escala) na elaboração de políticas a
nível nacional e regional.

O programa COSME promove a execução do Plano de
Ação «Empreendedorismo 2020» através de uma
ampla gama de atividades, as quais incluem intercâmbios de mobilidade, investigação, divulgação de boas
práticas e projetos-piloto em domínios como a educação
para o empreendedorismo, a mentoria ou o desenvolvimento de serviços de aconselhamento e de apoio para
novos e potenciais empresários, incluindo os jovens, as
mulheres e os seniores.

O programa COSME apoia a emergência de indú
strias competitivas com potencial de mercado,
ajudando as PME a adotar novos modelos de negócio e a integrar novas cadeias de valor. O programa
complementa as ações dos Estados-Membros em domínios com grande potencial de crescimento, como o
setor do turismo.
O programa COSME promove o desenvolvimento
de polos empresariais de dimensão mundial na
UE, promovendo a excelência e a internacionalização
desses polos, com ênfase na cooperação intersetorial, nomeadamente no apoio a setores emergentes.
O programa também visa acelerar a digitalização da
comunidade empresarial e promover as cibercompetências e a liderança eletrónica.

O programa Erasmus para Jovens Empresários é um exemplo de programa de intercâmbio
transnacional, que tem como objetivo ajudar novos
empresários e aspirantes a empresários a adquirir
as competências necessárias para gerir e desenvolver uma empresa, trabalhando com um empresário
experiente noutro país por um período de um a seis
meses. Este programa reforça o seu know-how e promove a transferência além fronteiras de conhecim
entos e de experiências entre empresários.
O programa COSME centra-se especialmente no
empreendedorismo digital, para ajudar as empresas europeias a orientar a sua transformação digital
e a beneficiar plenamente das novas oportunidades
criadas na era digital, que são cruciais para a competitividade e o crescimento.

