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Novas regras para o StartUP Voucher 

O StartUP Voucher é um programa implementado pela StartUP Portugal para promover o 

empreendedorismo. No dia 5 de julho, o Governo aprovou o regulamento que será aplicável às 

próximas edições deste programa. 

O StartUP Voucher aplica-se a projetos empresariais que ainda se encontrem em fase inicial, 

promovidos por jovens com idades entre os 18 e os 35 anos.   

Os candidatos aceites poderão receber os seguintes tipos de apoios:  

(i) bolsas  atribuída mensalmente, no valor de € 691,70;  

(ii) orientação de mentores aos promotores;  

(iii) acompanhamento do projeto;  

(iv) prémios de avaliação intermédia e/ou prémios de concretização. 

A candidatura é feita através de um formulário disponível no site do IAPMEI, após o aviso de 

abertura de concurso (que determina os prazos de cada fase e os critérios de seleção).   

O apoio conferido através do StartUP Voucher tem uma duração mínima de 4 meses e máxima 

de 12 meses e compreende as seguintes fases: (i) 1ª fase - desenvolvimento da ideia, do 

conhecimento e/ou desenvolvimento da aplicação de resultados de I&D na produção de novos 

produtos e serviços; (ii) 2ª fase - desenvolvimento da tecnologia e do modelo de negócio; e (iii) 

3ª fase - desenvolvimento do plano de negócios e criação da empresa. 

Na avaliação inicial, a candidatura será analisada pelo IAPMEI. Em caso de avaliação positiva e 

aos projetos que, após hierarquização, cumpram os critérios de seleção, é concedido o StartUP 

Voucher por um período de 4 meses, para apoiar a 1.ª fase de desenvolvimento do projeto 

empresarial.  

No final do 4.º e do 8.º mês, a candidatura será novamente avaliada por um júri para determinar 

se o projeto continua a reunir condições para a constituição de uma empresa. Na conclusão da 

3.ª fase, o júri fará uma avaliação final do projeto.  

© Macedo Vitorino & Associados 

MV News 

14 Dec 2011 

 

O StartUP Voucher permite aos 

empreendedores com idades 

compreendidas entre os 18 e os 35 

anos aceder a uma bolsa mensal de 

691,70 euros e outros benefícios.  

Esta informação é de carácter genérico, 

não devendo ser considerada como 

aconselhamento profissional. 
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