
Vouchers 
para Startups



Áreas de intervençãoVouchers 
para Startups.

O apoio ao arranque e crescimento - 
Financiamento a startups em fase de 
arranque;

O apoio a participação em programas de 
ignição e aceleração - Financiamento de 
startups que se candidatem a programas de 
ignição ou de aceleração;

O apoio ao desenvolvimento de projetos 
piloto - Financiamento destinado à 
demonstração de tecnologia ou modelo de 
negócio/serviço, desenvolvidos por startups, 
que permita à startup fazer uma demo.
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Apoiar Startups que desenvolvam modelos de negócio, 
produtos ou serviços digitais com contributo positivo 
para a transição climática através da elevada eficiência 
na utilização de recursos, que permitam a redução dos 
impactos da poluição, fomentem a economia circular, 
constituam novas soluções de produção energética 
e/ou que se caracterizem pela utilização de Dados 
Abertos ou de Inteligência Artificial, nomeadamente:
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Data de encerramento

Entidades elegíveis

Área geográficaVouchers 
para Startups.

O prazo para a apresentação de candidaturas 
mantém-se aberto até que seja atingido o limite da 
dotação orçamental.

São beneficiários as empresas de qualquer natureza e 
sob qualquer forma jurídica.

Aplicação em todo o território nacional, incluindo as 
regiões autónomas da Madeira e dos Açores. 
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Taxa de financiamentoVouchers 
para Startups.

O montante de financiamento a conceder corresponde 
a 30.000€ por beneficiário. 

O financiamento deverá ser confirmado através da 
realização de despesas elegíveis de igual montante, 
correspondendo a uma taxa de financiamento de 100%.

O pagamento poderá ser efetuado da seguinte forma:

1. Adiantamento inicial com a assinatura do Termo de 
Aceitação a título de pré- financiamento no montante 
de 5.000 euros; 

2. 4 adiantamentos trimestrais, de valor de 5.000 euros; 

3. Pagamento final de 5.000 euros, com a apresentação 
de pedido de pagamento final com as despesas 
elegíveis realizadas, a submeter até 90 dias após a 
conclusão física e financeira do projeto. 
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Despesas elegíveisVouchers 
para Startups.

■ Custos com recursos humanos existentes ou a 
contratar no âmbito do projeto, até ao valor de 75% do 
total dos custos elegíveis; 

■ Despesas com acreditação ou certificação 
tecnológica de recursos humanos; 

■ Aquisição de Serviços Externos Especializados, tais 
como serviços de apoio à digitalização de processos de 
negócios, serviços de marketing, de desenvolvimento 
de produtos e serviços, de consultoria e de outros 
serviços especializados para a implementação dos 
objetivos do projeto; 

■ Aquisição ou aluguer operacional de equipamentos, 
bem como custos de licenciamento ou de subscrição 
de software, destinado às atividades a desenvolver no 
âmbito do projeto; 

■ Custos com a proteção/valorização de direitos de 
propriedade intelectual; 

■ Custos indiretos (calculados com base em custos 
simplificados, assentes na aplicação da taxa fixa de 15% 
dos custos com recursos humanos). 

São elegíveis as despesas assumidas a partir da data da 
submissão da candidatura, não podendo o projeto estar 
iniciado à data de apresentação da mesma.



 


