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IAPMEI 
 

O IAPMEI, Instituto de Apoio às Pequenas e Média Empresas e à Inovação, é o principal instrumento 

das políticas económicas direccionadas para as micro, pequenas e médias empresas.  

No âmbito do suporte ao Empreendedorismo e Criação de Empresas, para além de actividades de 

sensibilização e promoção do espírito empresarial junto da população escolar, o IAPMEI oferece 

informação e programas de apoio destinados a auxiliar novos empreendedores desde a fase da 

passagem de ideia de negócio a projecto empresarial. 

Dedicando particular atenção ao empreendedorismo inovador, o IAPMEI selecciona os melhores 

projectos para acompanhamento e assistência técnica, assistindo os empreendedores na elaboração 

de estudos de mercado, no plano de negócio, na pesquisa activa de fontes de financiamento, e nas 

fases de constituição e arranque da empresa. 

Aos empreeendores em fase de arranque, o IAPMEI oferece: 

Aos empresários inovadores, o IAPMEI oferece: 

 Instrumentos e metodologias de cooperação entre empresas e clusterização 

Cooperação - http://www.iapmei.pt/iapmei-bcpindex.php 

 Utilização de ferramentas de benchmarking, seja em modalidade assistida ou de auto-

diagnóstico (link para Plataforma Inovar+ Benchmarking) 

 Plataforma Inovar - http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplindex.php?msid=3 

Benchmarking - http://www.iapmei.pt/iapmei-bmkindex.php 

 Programas específicos de formação para pequenas empresas, incluindo formação-acção e 

apoio a estágios qualificados (link para GERIR)  

Gerir - http://www.iapmei.pt/iapmei-ins-01.php?tema_id=4&tema_sub_id=27 

 Introdução de quadros qualificados nas empresas (link para INOV-Jovem) 

InovJovem - http://www.inovjovem.gov.pt/presentationlayer/primeinov_Home_00.aspx 

 Programa de consolidação de Lideranças, incluindo facilitação da reputação das empresas e 

Planos Rumo à Excelência (link para FINCRESCE)http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplartigo-

01.php?temaid=53&msid=6 

Inovação e competitividade nas PME 

O IAPMEI, Instituto de Apoio às Pequenas e Média Empresas e à Inovação, é o principal instrumento 

das políticas económicas direccionadas para as micro, pequenas e médias empresas.  

http://www.iapmei.pt/iapmei-bcpindex.php
http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplindex.php?msid=3
http://www.iapmei.pt/iapmei-bmkindex.php
http://www.iapmei.pt/iapmei-ins-01.php?tema_id=4&tema_sub_id=27
http://www.inovjovem.gov.pt/presentationlayer/primeinov_Home_00.aspx
http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplartigo-01.php?temaid=53&msid=6
http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplartigo-01.php?temaid=53&msid=6
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No âmbito do suporte à Inovação nas PME, o IAPMEI apoia a utilização de práticas inovadoras num 

quadro de desenvolvimento sustentável e a promoção de factores dinâmicos de competitividade 

empresarial, com vista a aumentar a dimensão competitiva das empresas. 

O IAPMEI actua também junto da envolvente, nomeadamente ao nível de formação para prestadores 

de serviços às empresas, quando se verificam falhas de mercado que prejudicam o desenvolvimento 

da dimensão competitiva das empresas. 

Aos empresários inovadores, o IAPMEI oferece: 

 

 Instrumentos e metodologias de cooperação entre empresas e clusterização 

Cooperação - http://www.iapmei.pt/iapmei-bcpindex.php 

 Utilização de ferramentas de benchmarking, seja em modalidade assistida ou de auto-

diagnóstico (link para Plataforma Inovar+ Benchmarking) 

 Plataforma Inovar - http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplindex.php?msid=3 

Benchmarking - http://www.iapmei.pt/iapmei-bmkindex.php 

 Programas específicos de formação para pequenas empresas, incluindo formação-acção e 

apoio a estágios qualificados (link para GERIR)  

Gerir - http://www.iapmei.pt/iapmei-ins-01.php?tema_id=4&tema_sub_id=27 

 Introdução de quadros qualificados nas empresas (link para INOV-Jovem) 

 InovJovem - http://www.inovjovem.gov.pt/presentationlayer/primeinov_Home_00.aspx 

 Programa de consolidação de Lideranças, incluindo facilitação da reputação das empresas e 

Planos Rumo à Excelência (link para FINCRESCE)http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplartigo-

01.php?temaid=53&msid=6 

Quadro de referência estratégico Nacional (QREN) 
 

O Quadro de Referência Estratégico Nacional constitui o enquadramento para a aplicação da política 

comunitária de coesão económica e social em Portugal no período 2007-2013. 

O enquadramento legal do QREN prevê uma exigência acrescida em termos de monitorização e 

reporte da aplicação do QREN e dos seus Programas Operacionais. 

Divulga os concursos a decorrer, para apresentação de candidaturas aos Programas Operacionais, a 

completar com a visita aos respectivos Websites, onde se encontra toda a informação relevante: 

http://www.qren.pt/index.php?lang=0 

http://www.iapmei.pt/iapmei-bcpindex.php
http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplindex.php?msid=3
http://www.iapmei.pt/iapmei-bmkindex.php
http://www.iapmei.pt/iapmei-ins-01.php?tema_id=4&tema_sub_id=27
http://www.inovjovem.gov.pt/presentationlayer/primeinov_Home_00.aspx
http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplartigo-01.php?temaid=53&msid=6
http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplartigo-01.php?temaid=53&msid=6
http://www.qren.pt/index.php?lang=0

