




O que é o Startup Voucher?

O StartUP Voucher é uma das medidas da StartUP Portugal - Estratégia Nacional para o 

Empreendedorismo, que permite o desenvolvimento de projetos empresariais que se 
encontrem em fase de ideia, promovidos por jovens com idade entre os 18 e os 35 
anos, através de diversos instrumentos de apoio disponibilizados ao longo de um período de até 
12 meses de preparação do projeto empresarial. 



Quais são as ferramentas de apoio?

Bolsa | valor mensal atribuído por promotor para o desenvolvimento do projeto empresarial [691,70€]

Mentoria | acesso a uma rede de mentores que forneçam orientação aos promotores;

Acompanhamento do projeto | por parte de entidade acreditada;

Prémio de avaliação intermédia | atribuição de prémios aos projetos que obtenham avaliação 
intercalar positiva em função do cumprimento dos objetivos de cada fase [1.500€ por avaliação positiva nas fases 
intercalares]

Prémio de concretização | atribuição de um prémio à concretização do projeto empresarial através da 
criação de empresa com a constituição de sociedade comercial [2.000€ para concretização de empresa]



Podem candidatar-se os jovens empreendedores que, cumulativamente: 

> Tenham uma idade compreendida entre os 18 e os 35 anos; 

> Tenham nacionalidade portuguesa ou residam em Portugal;

> Não se encontrem a beneficiar de uma bolsa para os mesmos fins e não possuam outra fonte de 
rendimento; 

> Não possuam uma empresa já constituída.

Quem pode candidatar-se?



> Projetos de empreendedorismo inovador e qualificado que promovam respostas inovadoras aos desafios sociais 
e societais e contribuam para a alteração do perfil produtivo da economia com a criação de empresas dotadas por 
recursos humanos qualificados, que desenvolvam atividades em setores com fortes dinâmicas de crescimento e/ou 
setores com maior intensidade de tecnologia e conhecimento, ou que valorizem a aplicação de resultados de I&D 
na produção de novos bens e serviços;

> Projetos de empreendedorismo inovador e criativo que que promovam respostas inovadoras aos desafios sociais 
e societais e incluam as atividades das indústrias culturais e criativas, que fazem da utilização da criatividade, do 
conhecimento cultural e da propriedade intelectual, os recursos para produzir bens e serviços transacionáveis e 
internacionalizáveis com significado social e cultural como sejam as artes performativas e visuais, o património 
cultural, o artesanato, o cinema, a rádio, a televisão, a música, a edição, o software educacional e de 
entretenimento e outro software e serviços de informática, os novos media, a arquitetura, o design, a moda e a 
publicidade.

Que tipo de projetos são elegíveis?



>Consideram-se desafios sociais e societais, nomeadamente:
1. Saúde, Alterações demográficas e Bem-estar;
2. Segurança alimentar, Agricultura e silvicultura sustentáveis, Investigação marinha e marítima e nas águas 

interiores, e Bioeconomia;
3. Energia Segura, Não Poluente e Eficiente;
4. Transportes Inteligentes, Ecológicos e Integrados;
5. Ação Climática, Ambiente, Eficiência de Recursos e Matérias-Primas;
6. Europa num Mundo em Mudança – Sociedades Inclusivas, Inovadoras e Ponderadas;
7. Sociedades Seguras – Defender a Liberdade e a Segurança da Europa e dos seus Cidadãos.

Que tipo de projetos são elegíveis?



Os projetos que se situam nas regiões NUT II - Norte, Centro e Alentejo são apoiados por fundos estruturais do 
Portugal 2020, ao abrigo do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, no Objetivo Temático 8, 
Prioridade de Investimento (PI) 8.3, destinada à Promoção do Espírito Empresarial e pelo IAPMEI, Agência para a 
Competitividade e Inovação, I.P.

Os projetos que se situam nas regiões NUT II - Lisboa são apoiados por fundos estruturais do Portugal 2020, ao 
abrigo do Programa Operacional Regional de Lisboa, no seu Eixo II - Reforçar a Competitividade das PME, 
Prioridade de Investimento (PI) 3.1, destinada à Promoção do Espírito Empresarial e pelo IAPMEI, Agência para a 
Competitividade e Inovação, I.P.

Que tipo de projetos são elegíveis?



> Grau de inovação ou diferenciação da ideia; 
> Resposta a necessidade de mercado; 
> Impacto potencial na região de desenvolvimento do projeto; 
> Potencial de valorização económica e escalabilidade; 
> Plano de trabalho com definição das atividades a desenvolver e das etapas críticas; 
> Adequação das competências da equipa de promotores às necessidades do projeto;

E ainda:
> Igualdade de género como critério de majoração. Há lugar à majoração de igualdade de género com mais 
1 ponto quando existe um empreendedor beneficiário do género feminino e um do género masculino. 
> Data de entrada da candidatura como critério de desempate.

Quais os critérios de avaliação da candidatura?



O período para apresentação de candidaturas ao StartUP Voucher 2019 decorre entre o dia 26 de julho de 
2019, a partir das 11:00, (hora local de Portugal Continental) e o 26 de novembro de 2020, até às 18:00 (hora 
local de Portugal Continental), com candidaturas em contínuo, obedecendo a quatro cut-off dates:

> 26 de novembro de 2019, 18:00 (hora local de Portugal Continental);
> 26 de março de 2020, 18:00 (hora local de Portugal Continental);
> 26 de julho de 2020, 18:00 (hora local de Portugal Continental);
> 26 de novembro de 2020, 18:00 (hora local de Portugal Continental).

Período para apresentação de candidaturas



A submissão de candidaturas à medida de apoio é efetuada, exclusivamente, via formulário 
disponível no site do IAPMEI, I.P. (www.iapmei.pt). 

Como se processa a submissão de candidaturas?



> Relatórios mensais;

> Relatórios intercalares;

> Relatório final.

Como sou avaliado durante o programa?



www.iapmei.pt

Onde posso obter mais informações?



Já estás convencido?
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