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0. Hiperligações básicas 
 

 

 

Login Participant Portal 

 Motor de busca de oportunidades  – Horizonte 2020 

 Motor de busca de oportunidades - COSME 

 COSME (EASME) 

 Enterprise Europe Network Portugal 

 Acesso ao financiamento 

 Fast Track to Innovation (EASME) 

 Erasmus para Jovens Empreendedores 

 Programa Eurostars/EUREKA 

 SME Techweb (DG R&I) 

 Criar login ECAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./0/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/Paginas/default.aspx
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/pt/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=1478
https://ec.europa.eu/easme/en/fast-track-innovation-fti-pilot-0
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pt
https://www.eurostars-eureka.eu/
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
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1. Informação: contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de informação europeu 
EuropeDirect 

00 800 6 7 8 9 10 11 
 

Dias úteis das 8h às 17h (hora de Portugal) 
Grátis (solicitação de reembolso de o operador cobrar pela chamada) 
Ou: enviar SMS com texto “telefonem-me” e o seu número para o +32 472 6 7 8 9 10 
Fora da UE: +32 2 299 96 96. 
 
Para questões específicas relativamente ao Participant Portal ou a aspectos técnicos da candidatura, ver abaixo. 

 

  

 twitter 

@ep_industry Comissão Indústria do PE 

@CE_PTrep Rep. da Comissão em Portugal 

@PE_Portugal Rep. Parlamento Europeu 

em Portugal 

@eu_h2020  Horizonte 2020 

@h2020sme Instrumento para as PME do 

Horizonte 2020 

@EU_ecoinno  Ecoinovação 

@H2020EE H2020 - Eficiência Energética 

@EU_Growth DG Growth (gere o COSME) 

@innovationunion DG Investigação & 

Inovação (gere o Horizonte 2020) 

@EU_social DG Emprego 

@EIBtheEUbank Banco Europeu de 

Investimento  

@EEN_EU Europe Enterprise Network 

Europa 

@aicep AICEP 

@IAPMEI IAPMEI 

@cip_empresarial Confederação 

Empresarial de Portugal (CIP) 

#CallForProposals Novidades sobre oportunidades 

#ErasmusYoungEntrepreneurs 

#COSME_EU 

 

 

 

 

 

 

    facebook 

@Parlamento Europeu 
@Comissão Europeia em Portugal 
@Parlamento Europeu em Portugal 
@Digital Agenda 
@DG Growth 
@DG Research and Innovation 
@DG Employment 
@European Investment Bank 
@Enterprise Europe Network EU 
@ AICEP 
@CIP 

 contactos 
Para colocar preguntas técnicas relativas às 
candidaturas ou ao Participant Portal: 
Helpdesk sobre o Horizonte 2020 

Helpdesk sobre o Participant Portal (questões 

informáticas) 

Contactos EEN Portugal 

Registo com o EEN 

NCPs apoio Horizonte 2020 

EASME: 

email, contactar pelo twitter ou contactar 
pelo website 
DG Investigação e Inovação 
+32 2 29 911111 (organigrama) 
DG Growth 
GROW-GENERAL-INFORMATION@ec.europa.eu 
EASME-COSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu 
contactos sectoriais 
 
 
 

 

 

https://twitter.com/ep_industry
https://twitter.com/CE_PTrep
https://twitter.com/PE_Portugal
https://twitter.com/eu_h2020
https://twitter.com/h2020sme
https://twitter.com/EU_ecoinno
https://twitter.com/H2020EE
https://twitter.com/EU_Growth
https://twitter.com/innovationunion
https://twitter.com/EU_social
https://twitter.com/EIBtheEUbank
https://twitter.com/EEN_EU
https://twitter.com/aicep
https://twitter.com/IAPMEI
https://twitter.com/cip_empresarial
https://twitter.com/hashtag/CallForProposals?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ErasmusYoungEntrepreneurs?src=hash
https://twitter.com/hashtag/COSME_EU?src=hash
https://www.facebook.com/europeanparliament?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Representa%C3%A7%C3%A3o-da-Comiss%C3%A3o-Europeia-em-Portugal/170400489279
https://www.facebook.com/parlamento.europeu
https://www.facebook.com/DigitalAgenda
https://www.facebook.com/EU.Growth
https://www.facebook.com/innovation.union
https://www.facebook.com/socialeurope
https://www.facebook.com/EuropeanInvestmentBank
https://www.facebook.com/EnterpriseEuropeNetworkEU
https://www.facebook.com/aicepPortugal
https://www.facebook.com/pages/CIP-Confedera%C3%A7%C3%A3o-Empresarial-de-Portugal/206133129423500
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html
http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/Paginas/contactos.aspx
http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/Paginas/atendimento.aspx
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html#c,contact=country/sbg/Portugal/1/1/0&function_details..function_abbr/sbg//1/1/0&+person.last_name/desc
mailto:easme-sme-helpdesk@ec.europa.eu
https://twitter.com/H2020SME
http://ec.europa.eu/easme/en/question-sme-instrument
http://ec.europa.eu/easme/en/question-sme-instrument
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=contacts&lg=en&origin=tools-contact#A
mailto:GROW-GENERAL-INFORMATION@ec.europa.eu
mailto:EASME-COSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/growth/contact/index_en.htm
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2. Ajuda: contactos e documentação 
 

 

Questões relacionadas com o Instrumento 

para as PME 

Questões informáticas relacionadas com o 

Participant Portal 

 Helpdesk sobre o Horizonte 2020 

 
 Helpdesk sobre o Participant Portal 

(questões informáticas) 

 Questões técnicas ou procedimentais relacionadas com o Horizonte 2020 / Participant 

Portal: geralmente os National Contact Points de apoio ao Horizonte 2020 

 Questões comerciais, procura de parceiros e oportunidades ou coaching: geralmente os 

contactos do Europe Enterpise Network em Portugal ou na Europa. Saiba mais. 

 Equipa do EASME SME Instrument: contactar por email, colocar pergunta pelo twitter 

ou colocar pergunta pelo website.  

 Grant Manual – submissão e avaliação de propostas (secção III.5 a IV.2) 

 Guia Online do Horizonte 2020: 

Instrumento para as PME, eligibilidade, 

avaliação de propostas 

 Guia Online do Horizonte 2020: 

parceiros, Beneficiary Register, 

submissão de propostas 

 Programa de Trabalho do Instrumento 

para as PME ou para a Inovação nas 

PME 

 Guias especializados do Participant 

Portal em pdf: Beneficiary Register, 

SME Self-Assessment Guidance, 

submissão de candidaturas 

 Guia especializado do Participant 

Portal online: geral, submissão e 

avaliação de propostas 

 FAQ do Instrumento para as PME (EASME) ou aqui (Participant Portal) 

 Questões relacionadas com direito da propriedade intelectual 

 Subscrever a newsletter sobre o Instrumento para as PME (EASME) 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html#c,contact=country/sbg/Portugal/1/1/0&function_details..function_abbr/sbg//1/1/0&+person.last_name/desc
http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/Paginas/contactos.aspx
http://een.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/enn.html
mailto:easme-sme-helpdesk@ec.europa.eu
https://twitter.com/H2020SME
http://ec.europa.eu/easme/en/question-sme-instrument
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h2020-guide-pse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/sme_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/sme_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/from-evaluation-to-grant-signature/eligibility-check_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/from-evaluation-to-grant-signature/evaluation-of-proposals_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/register-an-organisation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/SME%20Instrument%20in%20WP%202014-2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/SME%20Instrument%20in%20WP%202014-2015.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1652618-07._3_annexe_acte_autonome_nlw_part1_v1_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1652618-07._3_annexe_acte_autonome_nlw_part1_v1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/manual/urf.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/manual/urf_sme_wizard_guidance.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Participant+Portal+IT+Manual
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Proposals
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faq.html#f16
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-smeinst-1-2015/1600120-sme_instrument_faq_v.10.03.14_en.doc
https://www.iprhelpdesk.eu/SME_Corner
http://een.ec.europa.eu/news-media/news/sme-instrument-newsletter
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3. Portais online do COSME 
 

 

  

 

 

 A sua Europa (empresas)∞ - http://europa.eu/youreurope/business/index_pt.htm 

Este portal é o portal de informação genérico para todas os assuntos relacionados com a UE, 

desde os cuidados para quem vai viajar até fazer negócios no estrangeiro. A componente negócios 

é gerida pela DG Crescimento e providencia aconselhamento gratuito e personalizado por email 

ou telefone. 

Outra característica muito importante desde portal é a secção de financiamento∞ que contém o 

mais importante motor de busca de acesso ao crédito para PME da UE.∞ Este é portanto um 

excelente ponto de partida para conhecer que programas e instituições estão envolvidos nas 

ferramentas de acesso ao crédito em Portugal.  

 Portal de Internacionalização de PME∞ - https://webgate.ec.europa.eu/smeip/ 
 

Este portal aborda o papel do COSME enquanto agente de acesso a mercados, providenciando 

informação em relação ao mercado único, entraves ao livre comércio, contratação pública, e uma 

base de dados de serviços de apoio espalhados pelo mundo dedicados ao aconselhamento de 

PME de um país específico que deseje expandir para um país terceiro (dentro ou fora da UE). 

Existe um formulário de contacto no portal para pedidos de aconselhamento bem como a 

possibilidade de se juntar à base de dados do portal. 

 Helpdesk de Direito da Propriedade Intelectual (DPI) para PME∞- 

https://www.iprhelpdesk.eu/ 

Em último lugar, a Helpdest de DPI destina-se a ajudar PME em casos de propriedade intelectual 

num regime jurídico diferente do seu, quer através do Corner de DPI PME∞ com uma rede de 

contactos detalhada (bem como hiperligações para helpdesks de DPI específicas para as regiões 

do Mercosul, China ou ASEAN) quer através de uma “Rede de Embaixadores” de stakeholders por 

todo o globo que promovem eventos, chamadas de atenção e conselho a recém-chegados a esses 

países. 

 

 

http://europa.eu/youreurope/business/index_pt.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/eu-programmes/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
file:///C:/Users/Principal/Desktop/Portal
https://www.iprhelpdesk.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/SME_Corner
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4. Instrumentos financeiros do COSME/Horizonte 2020 
 

 Motor de busca de financiamento aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: InnovFin SME Venture Capital ainda não está disponível 

Loan Guarantee Facility 

 

 O COSME oferece garantias e contra-

garantias aos intermediários financeiros 

(normalmente bancos). Ao partilhar o 

risco, essas instituições financeiras terão 

mais incentivo em emprestar às PME. 

 Isto trará financiamento a PME que, pela 

sua natureza imprevisível e inovadora, 

acarretam um elevado perfil de risco, o 

que minimiza as suas hipóteses de ter 

sucesso quando buscam um empréstimo. 

 Este instrumento financeiro do COSME diz 

respeito, portanto, ao melhoramento de 

condições de acesso a crédito 

(empréstimos) por PME. 

Equity Facility for Growth 

 

 Quando as PME já estão bem 

estabelecidas e em condições de 

crescerem, especialmente para o 

estrangeiro, estas empresas podem 

receber financiamento através de fundos 

de capitais onde a UE participe através do 

EFG. 

 Desde 2007, €2.3 mil milhões já foram 

mobilizados para investimentos de capitais 

 Este instrumento financeiro do COSME é 

dedicado ao sourcing de investimentos 

privados em PME em expansão, 

normalmente em troca de quotas da 

empresa e seguindo uma lógica comercial 

de investimento 

COSME + Horizonte 2020 

FEI 

InnovFin: ver aqui 

Microfinanciamento e Empreendedorismo Social EaSI: ver aqui 

 

Subvenções 

Horizonte 2020, 

COSME, Fundos 

Estruturais, etc. 

ACESSO AO FINANCIAMENTO 

Em
p

re
sa

s 
m

ai
o

re
s 

q
u

e
 

P
M

E:
 B

EI
 

PME: Fundo Europeu de Investimento 

   Garantias a empréstimos:  

 
Loan 

Guarantee 

Facility 

InnovFin 

SME 

Guarantee 

Financiamento de capitais 

Equity Facility 

for Growth 

InnovFin 

SME 

Venture 

Capital 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/pt/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=1478
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/products/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/index.htm
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5. Organização interna Horizonte 2020 
 

 

 As subvenções do Horizonte 2020 estão divididas em três pilares (“Ciência Excelente”, 

“Liderança Industrial” e “Desafios Societais”); dentro dos pilares existem pontos (por 

exemplo o “LTFI”, “Acesso ao Crédito” e o “Instrumento para as PME”); esses pontos 

dividem-se em oportunidades específicas (calls), para as quais os candidatos devem 

concorrer. Por vezes, algumas oportunidades são muito abrangentes, razão pela qual se 

subdividem em tópicos (sub-calls) que dizem respeito a tópicos específicos dessa 

oportunidade. 

 O Instrumento para as PME é simultaneamente um ponto e uma oportunidade específica, 

dividido em 13 tópicos. Funciona sob um sistema de “prazo aberto”, o que significa que 

não existe um prazo a partir do qual as candidaturas sejam inválidas, estando o tópico 

aberto todo o ano. Depois de passado o prazo intermédio, todas as candidaturas enviadas 

até essa data são tratadas em lote para efeitos dos prazos de avaliação e publicação de 

resultados. Assim, se o prazo intermédio for por exemplo 20 de Setembro e a publicação 

dos resultados dessas propostas a 20 de Novembro, uma candidatura enviada no dia 19 de 

Setembro terá o resultado no dia 20 de Novembro, mas uma candidatura enviada a 21 de 

Setembro já conta como estando no lote seguinte e só terá o resultado publicado aquando 

da publicação das propostas recebidas até 20 de Novembro (neste caso, em princípio a 20 

de Janeiro). 

 Abaixo está um resumo do Horizonte 2020. As oportunidades para PME encontram-se nos 

pilares / pontos a azul claro (parte do pilar Desafios Societais, que é partilhado com 

investigadores e autoridades públicas, todo o pilar Liderança Industrial (LTFI + InnovFin + 

Instrumento para as PME) e o Fast Track to Innovation, que é por sua vez um ponto sob os 

pilares Desafios Societais e Liderança Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciência 

Excelente 

Investigação 

inovadora 

SEWP 

Euratom 

SwfS 

EIT 

Liderança 

Industrial 

LTFI 

Acesso ao Crédito 

Instrumento PME 

 

Desafios 

Societais 

Investigação social e 

aplicação prática da 

inovação na 

socidade 

 

Fast Track to 

Innovation  

Reduzir tempo da ideia 

ao mercado; consórcios 

fortemente industriais 

 

Horizonte 2020 
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6. Tópicos do Instrumento para as PME 

BG-12-2015 

Supporting SMEs efforts for the development – deployment and market replication of 

innovative solutions for blue growth 

Apoiar os esforços das PME para o desenvolvimento – colocação e replicação no mercado de 

soluções inovadoras para o crescimento azul 

BIOTEC-5b-2015 

SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and 

sustainability 

Processos industriais biotecnológicos capacitadores de PME para a competitividade e 

sustentabilidade 

DRS-17-2015 

Critical infrastructure protection: protection of urban soft targets and critical infrastructures 

Protecção de infraestrutura crítica: protecção de soft targets urbanos e infra-estruturas 

críticas 

ICT-37-2015 
Open Disruptive Innovation Scheme 

Esquema de Inovação Aberta e Disruptiva 

INSO-9-2015 
Innovative mobile e-government applications by SMEs 

Aplicações móveis inovadoras de serviço público desenvolvidas por PME 

IT-1-2015 
Small business innovation research for transport 

Investigação de inovação em transportes por PME 

NMP-25-2015 

Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing 

and processing technologies by SMEs 

Aceleração da apropriação por PME de nanotecnologias, materiais e manufactura avançada e 

indústrias de processamento por PME 

PHC-12-2015 
Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices 

Investigação médica para a validação de biomarkers e/ou dispositivos de diagnóstico clínico 

SC5-20-2015 

Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw 

materials 

Catalisar o potencial de pequenos negócios para a eco-inovação e um fornecimento de 

matérias-primas sustentável 

SFS-08-2015 
Resource-efficient eco-innovative food production and processing 

Produção e processamento alimentar eficiente e eco-inovador 

SIE-01-2015 

Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system 

Estimular o potencial de inovação de PME com visa a um sistema energético com baixa 

carbonização 

Space-SME-2015 
Space 

Espaço 

INSO-10-2015 
SME business model innovation 

Modelos de negócio inovadores para PME 
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7. Organização interna do COSME 
 

  

COSME 

 Garantias bancárias / 

financiamento de capitais 

 Acesso a mercados e 

internacionalização 

 Apoiar competitividade 

 Apoiar o 

empreendedorismo 

 

 

 

 

Europe 

Enterprise 

Network 

Portais 

online 

Instrumentos  

financeiros 

Erasmus para 

 jovens 

empreendedores 
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8. Resumo programas UE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genericamente, que programa interessa à minha PME?  

 Para as PME orientadas para a inovação, seja ela tecnológica ou não, o pilar da 

Liderança Industrial é o mais indicado, nomeadamente o Instrumento para as PME. 

 Para PME orientadas para a expansão, internacionalização e empreendedorismo, o 

programa COSME é o mais indicado. 

 Para PME dedicadas exclusivamente à inovação tecnológica, o programa Eurostars é o 

mais indicado (ver abaixo). 

 Para PME que buscam acesso ao crédito para projectos mais relacionados com a 

introdução de uma ideia no mercado, o LGF e o EFG são os mais indicados. 

 Para PME que buscam acesso ao crédito para projectos inovadores exclusivamente 

tecnológicos, o InnovFin é o mais indicado.  

 



 

 
Fase inicial 

(inv.) 

Fase de 
expansão 

(inv.) 

Fase inicial 
(não-inv.) 

Fase de 
expansão 
(não-inv.) 

Maiores 
que PME 

G
ar

an
ti

as
 

fi
n

an
ce

ir
as

 
(g

ar
an

ti
as

, 
co

n
tr

ag
ar

an
ti

as
, e

tc
.)

 

- InnovFin 
SME 

Guarantee 

 

- LGA 

 

- InnovFin 
SME 

Guarantee 

 

- LGA 

 

- LGA - LGA 

- InnovFin 
midcaps, 

large 
projects, 

etc.  

Fi
n

an
ci

am
en

to
 d

e 

C
ap

it
al

 
(c

ap
it

al
 d

e 
ri

sc
o

, b
u

si
n

es
s 

a
n

g
el

s,
 e

tc
.)

 - InnovFin 
SME Venure 

Capital 
(a ser 

lançado) 

- EFG  - EFG 
- alguns 

productos 
do BEI 

M
ic

ro
fi

n
an

ci
am

en
to

 
(1

0 
o

u
 m

en
o

s 

tr
ab

al
h

ad
o

re
s)

 

Programa Progress (até 2016) / Eixo MF/IS do 
Programa para o Emprego e a Inovação Social 

(EaSI)  
 

 

Acesso ao financiamento Mentoring 
Coaching / mentoria 

COSME 

Acesso a mercados 

Enterprise Europe Network 
Ponto de contacto local 

Apoiar competitividade 

Portais Web 

A sua Europa (empresas) 

Portal Internacionalização de PME 

Helpdesk Propriedade Intelectual 

 

Apoiar o empreendedorismo 

Erasmus para Jovens 
Empreendedores 

Rede Europeia de Mentores de 
Mulheres Empreendedoras 

Empreendedorismo 2020 

 

Horizonte 2020 - €80.000 M€ 

Liderança 

Industrial 

17.000 M€  

Instrumento 

para as PME 

616 M€ 

Desafios 
Societais 

29.000 M€ 

Ciência 
Excelente 
24.000 M€ 

Fast Track to 
Innovation 

€24.000 M€ 

COSME  

 
Apoiar competitividade 

(subvenções para sectores 

específicos) 

Subvenções 

 
 

Valores em preços constantes de 2011 - mapa interactivo: utilize a tecla ctrl para clicar nos links (a sublinhado) - amarelo: elementos-chave para PME 

 

inv.. - PME orientada para investigação; LGA - Loan Guarantee Facility; EFG - 

Equity Facility for Growth 
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http://een.ec.europa.eu/about/branches
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
https://www.iprhelpdesk.eu/
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/supporting-entrepreneurs/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women/support-networks/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0795
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/industrial-leadership
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/industrial-leadership
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-section/innovation-smes
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme


 

 

Que subvenção / iniciativa de coaching deverá procurar se for... 

... um investigador? 
... uma PME jovem com uma 

ideia mas sem dinheiro? 

... uma PME com um modelo de 

negócio bem estabelecido à procura 

de se expandir (internacionalmente)? 

... um empreendedor que 

quer criar uma PME? 
... uma autoridade local? 

Ciência Excelente 

Horizonte 2020 

Instrumento para as PME  

(fase 1) 

Horizonte 2020 

Liderança Industrial  

(Liderança em Tecnologias 

Facilitadoras e Industriais) 

Horizonte 2020 

Erasmus para Jovens 

Empreendedores 

COSME 

Fundos Estruturais e de 

Investimento Europeus 

(Fundos de Coesão, Fundo Social 

Europeu, Fundos Regionais, etc.) 

Spreading Excellence and 

Widening Participation 

Horizonte 2020 

Desafios Societais 

Horizonte 2020 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

Horizonte 2020 

European Enterprise Network 

(Coaching & mentoria) 

COSME 

European Enterprise Network 

(rede de contactos) 
COSME 

Science with and for Society 

Horizonte 2020 

European Enterprise Network 

(Coaching & mentoria) 

COSME 

Instrumento para as PME 

 (fases 1 a 3) 

Horizonte 2020 

Apoiar competitividade 

(subvenções para sectores 

específicos) 

COSME 

 

Desafios Societais 
 (e-governança, apps móveis da 

administração pública, etc.) 
Horizonte 2020 

Instituto Europeu de 

Inovação e Tecnologia 

COSME 

Apoiar competitividade 

(subvenções para sectores 

específicos) 

COSME 

 

 

Acesso a mercados  

COSME 

 

Instrumento para as PME  

(fase 1) 

Horizonte 2020 

Apoiar competitividade 

(participação em PPP para 

subvenções específicas) 

COSME 

COSME 
Euratom 

(investigadores nucleares) 

Horizonte 2020 

Eurostars 

(PME relacionadas com 

investigação) 

Europe Enterprise Network 

(internacionalização) 

COSME 

 
Apoiar o Empreendedorismo 

(acção pública) 
COSME 

Desafios Societais 

(investigadores sociais) 

Horizonte 2020 

Erasmus para Jovens 

Empreendedores 

COSME 

Desafios Societais 

Horizonte 2020 
 

Ciência Excelente 

(universidades e centros de ensino 

regionais) 

Horizonte 2020 



14 
 

 

 

 

Que instrumento de apoio ao acesso ao crédito deverá utilizar se for... 

... um investigador? 
... uma PME jovem com uma ideia 

mas sem dinheiro? 

... uma PME com um modelo de negócio 

bem estabelecido à procura de se 

expandir (internacionalmente)? 

... um empreendedor que quer criar uma 

PME? 

Erasmus+ Master Loan 

Guarantee Facility 

Erasmus+ e FEI 

Loan Guarantee Facility 

COSME-Horizonte 2020-FEI 

Loan Guarantee Facility 
COSME-Horizonte 2020-FEI 

Programa Progress/ Eixo MF/IS do EaSI 

(microempresas) 

Fundo Social Europeu 

 

InnovFin SME Guarantee 

(PME relacionadas com 

investigação) 

Horizonte 2020-FEI 

 
Equity Facility for Growth 
COSME-Horizonte 2020-FEI  

European Angels Fund 

(Espanha, Alemanha e Áustria) 

FEI 

 

InnovFin SME Venture Capital  

(PME relacionadas com 

investigação) 

Horizonte 2020-FEI 

(ainda não está operacional) 

InnovFin SME Guarantee 

(PME relacionadas com investigação) 

Horizonte 2020-FEI 

 

 

Programa Progress/ Eixo MF/IS do 

EaSI 

(microempresas) 

Fundo Social Europeu 

Lower mid-market, Mezzanine Facility 

for growth e outros produtos de 

financiamento de capitais do FEI 

 

 

European Angels Fund 

(Espanha, Alemanha e Áustria) 

FEI 

  

http://www.eif.org/what_we_do/equity/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/equity/index.htm

