
Maio de 2020
#Rede Nacional de Incubadoras 

Sessão sobre medidas de apoio 
a empresas e startups

Uma visão abrangente sobre as iniciativas  disponíveis para a comunidade empreendedora 



ADAPTAR Micro COVID 19 - ADAPT-99-2020-01

Apoio
Apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não 

reembolsável a taxa máxima de 80%

Valor do apoio de  500 euros  a 5.000 euros;

Candidaturas : 
De 2020/05/15 até ao esgotamento da dotação

Descrição da iniciativa
Incentivos para micro empresas que visem a adaptação

dos seus estabelecimentos, métodos de organização do

trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores,

às novas condições de distanciamento físico no contexto

da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das

normas estabelecidas e das recomendações das

autoridades competentes.

Impacto
Apoio na melhoria das condições de trabalho e adaptação a
pandemia através de :
- Aquisição de EPI
- Equipamentos de higienização e de dispensa automática de
desinfetantes.
- Adaptação de locais de trabalho
- Aquisição de software , SAAS e aquisição de sistemas de

pagamento.
- Despesas com a intervenção de contabilistas certificados entre

outros

Elegibilidade
Micro Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, que 
empreguem menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço 
total anual não excede 2 milhões de euros.
Mais info aqui 

Investimento esperado

50M€ 
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https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/ADAPTAR_MICRO


ADAPTAR PME COVID 19 - 16/SI/2020

Apoio
Apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não 
reembolsável a taxa máxima de 50%
Valor do apoio de  5.000€ a 40.000€

Candidaturas : 
De  15/05/2020 a 30/06/2020

Descrição da iniciativa
Programa de apoio direto ao investimento na qualificação
de processos, organizações, produtos e serviços das PME,
nomeadamente na adaptação dos seus estabelecimentos,
métodos de organização do trabalho e de relacionamento
com clientes e fornecedores, às novas condições do
contexto da doença COVID-19, garantindo o cumprimento
das normas estabelecidas e das recomendações das
autoridades competentes.

Impacto
Concessão de apoios à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços, nomeadamente :
- Aquisição de serviços de consultoria especializada para a
adaptação do modelo de negócio aos novos desafios do
contexto subsequente à pandemia da doença COVID 19
- Aquisição de software , SAAS e aquisição de sistemas de
pagamento.
- Despesas com a intervenção de contabilistas certificados
entre outros ...

Elegibilidade

Mais info aqui Investimento esperado

50M€ 
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https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_16_SI_2020_ADAPTAR_PME


Contratação de Recursos humanos altamente qualificados para PME's

Apoio
Nos territórios de baixa densidade: 
- Vencimento mínimo de 1200€ max e 3209 €
- 50% de apoio para um máximo de 36 meses

Candidaturas : 
Fase 1: 28de abril a 30 de junho de 2020
Fase 2: 30 de junho  a 30 de setembro de 2020 
Fase 3: 30 de setembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020

Descrição da iniciativa

Visa fomentar a contratação, por parte das empresas, de
recursos humanos altamente qualificados (licenciados,
mestres, doutorados ou pós-doutorados) de forma a
permitir a massa critica necessária para o desenvolvimento
de inovação empresarial.

Impacto

Dar apoio na contratação de quadros altamente qualificados que
deem apoio as empresas nos processos de inovação e adaptação
dos seus produtos a numa nova realidade empresarial.

Elegibilidade:
Norte 59-2020-08
Centro 59-2020-05
Algarve 59-2020-09

Mais info aqui

Investimento esperado:

6,1milhõesdeeuros
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https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=01


Contratação de Recursos humanos altamente qualificados para Incubadoras de base tecnológica

Apoio
São elegíveis os custos salariais  pelo período máximo de 36 

meses são ainda elegíveis os respetivos encargos sociais 
obrigatórios , Vencimento mínimo de 1200€ max e 3209 €
Taxa de cofinanciamento : 85%

Condições:
Entidade não empresarial do sistema de I&I
Candidaturas :
Fase 1: 28 de abril de 2020 a 30 de junho de 2020 
Fase 2: 30 de junho de 2020  a 30 de setembro de 2020 
Fase 3: 30 de setembro de 2020  a 15 de dezembro de 
2020 

Descrição da iniciativa

Linha de financiamento para o apoio a contratação de recursos

humanos altamente qualificados destinado a a entidades não

empresarias do sistema de I&I de forma a conferir-lhes

capacidade no âmbito do desenvolvimento, valorização e

transferência de conhecimento e novas tecnologias para as

empresas, disponibilizando a estas soluções cada vez mais

inovadoras e, como consequência, reforçando a sua

competitividade no cenário internacional.

Impacto

Mais e melhor apoio as incubadas com base em equipas de mestres

e doutorados mais qualificadas de forma a permitir mais

transferência de tecnologia e maior estabilidade financeira das

instituições.

Elegibilidade
Ver Avisos: Norte 59-2020-09 e Centro 59-2020-06

Miais informação aqui
Investimento esperado

PO Norte – 1.5 M€

PO Centro – 1.5M€
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http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-59-2020-06.zip?versao=0


Projetos EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO - 09/SI/2020

Apoio
Taxa de apoio de 35% ate ao limite máximo de 75% ( Lisboa 
40%, Algarve 60% )
Apoios atribuídos a uma taxa de 50% não reembolsável e 50% 
reembolsável.
Min de 50.000€ e Max de 1,5 M€

Candidaturas :
Até 2 de Junho de 2020 ( expeto Alentejo termina as 16h do dia 
21 de maio de 2020 )

Descrição da iniciativa
Apoio a criação de empresas que desenvolvam atividades
em setores com fortes dinâmicas de crescimento, incluindo
as integradas em indústrias criativas e culturais, e ou
setores com maior intensidade de tecnologia e
conhecimento nomeadamente para a criação de empresas
que valorizem a aplicação de resultados de I&D na
produção de novos bens e serviços.

Impacto
Pretende-se reforçar os níveis de empreendedorismo
qualificado e criativo (incluindo empreendedorismo de base
tecnológica), através de apoios diretos aos empreendedores,
favorecendo a emergência de novas oportunidades de
negócio, nomeadamente em :
- Exportações diretas e indiretas
- Prestação de serviços a não residentes
- Substituição de importações
-Criação de emprego qualificado em nova unidade produtiva
- Indústria 4.0 entre outras ...

Elegibilidade
Pequenas e Médias Empresas (PME) de qualquer natureza e 
sob qualquer forma jurídica, criadas há menos de dois anos.

Ver mais info aqui

Investimento esperado

14,5M €
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https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_09-SI-2020


Projetos “INOVAÇÃO PRODUTIVA - 08/SI/2020 & 07/SI/2020 

Apoio

Taxa de apoio de 35% ate um máximo de 75% ,( Lisboa e 

Algarve, taxa máxima de  40% e 60%  respetivamente ) 

Os apoio soa constituídos por 50% de apoio não reembolsável e 

50% de apoio reembolsável.

Candidaturas 

07/SI/2020 : 2 de Junho de 2020

08/SI/2020 : 

Fase II - 31/03/2020 a 13/07/2020

Fase III - 14/07/2020 a 07/09/2020

Descrição da iniciativa

O objetivo destes programas de apoio consiste em dar

continuidade à atração de novo investimento empresarial e a

criação de emprego nos territórios.

Atribui-se assim, um claro enfoque a investimentos no domínio

da diferenciação, diversificação e inovação, na produção de bens

e serviços transacionáveis e internacionalizáveis, no quadro de

fileiras produtivas e de cadeias de valor mais alargadas e

geradoras de maior valor acrescentado

Impacto
Aumento do investimento empresarial das grandes empresas

em atividades inovadoras.

Reforço da capacitação empresarial das PME para o

desenvolvimento de bens e serviços

Através de :

Inovação de Produto;

Inovação de Processo;

Inovação de Marketing (apenas para PME);

Inovação Organizacional (apenas para PME).

Elegibilidade

Ver mais info aqui : 08/SI/2020 & 07/SI/2020

Investimento esperado

201,825 M€ + 109,73 M€ Para territórios de baixa 

densidade
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https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_08-SI-2020
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_07-SI-2020


Portugal-Take-off

Apoio
O programa disponibiliza os seguintes apoios :
- Boot Camp
- Mentor dedicado
- Networking
- 2 Missões à Califonia 

Condições 

Candidaturas abertas até 29 de Maio

Mais informação aqui

Descrição da iniciativa

Programa de apoio à aceleração e internacionalização de
Startups para o mercado Norte Americano com particular foco
na California.

Este programa desenvolvido pela AICEP oferece mentoria ,
Networking e apoio especializado para a Business development.

Impacto

Dar apoio no sucesso de uma nova geração de startups no seu
objetivo de expanção para uma das maiores economias do mundo e
para o seu maior ecossistema de inovação tecnológica.

Elegibilidade

Empresas com produtos tecnológicos em estado inicial de desenvolvimento
e com perspetivas de expansão para o mercado norte americano.

Com modelos de negocio de B2B ou B2C

Investimento esperado

N/A
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file:///PT/InvestirPortugal/Paginas/portugal-Take-off.aspx


Programa Semente 

Apoio
Através deste programa os investidores podem obter 
deduções fiscais de até 25% do investimento realizado e 
até um máximo de 40% da colecta no seu IRS anual, 
durante um período de 3 anos sucessivos. Condições 

Para mais informação consultar: Link

Descrição da iniciativa

O Programa Semente visa apoiar investidores individuais
que estejam interessados em entrar no capital social de
startups inovadoras.

Mais info em : https://rni.pt/programa-semente

Impacto
Cria um regime fiscal mais favorável para estes e favorece a
criação e crescimento de projetos empresariais de
empreendedorismo e inovação com foco em :

- Aumentar o investimento em startups
- Facilitar o acesso das startups ao capital inicial
- Reduzir a mortalidade das empresas
- Aumentar a criação de projetos empresariais inovadores 
sustentáveis
- Desenvolver uma cultura de investimento em startups em 
fase inicial

Elegibilidade
São elegíveis para receber estes investimentos todas as 
empresas inovadoras com elevado potencial de crescimento 
que obtenham a certificação de PME emitida pelo IAPMEI e 
que sejam certificadas pela Rede Nacional de Incubadoras 
como Startups Semente

Investimento esperado

N/A
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https://goo.gl/yKszY2
https://rni.pt/programa-semente


Startup RH Covid-19

Apoio
Incentivo financeiro equivalente a 1 salário mínimo por cada trabalhador
até ao limite de 10 colaboradores por startup

O Incentivo é acumulável com o Vale Incubação

Condições 
Não despedimento de trabalhadores durante o ano 2020 sob pena de
reembolso do incentivo

Registo do NIF e do Mapa do Pessoal no portal Startup Hub

Não acumulável com regime de lay off

Descrição da iniciativa
O Startup RH Covid 19 visa promover o apoio financeiro a startups através
de um incentivo equivalente a um salário mínimo por colaborador (até a
um máximo de 10 colaboradores), como forma de colmatar a falta de
liquidez imediata por parte das startups principalmente no que se refere
à sua capacidade de resposta aos gastos operacionais com Recursos
Humanos provenientes da falta de atividade

Impacto
Com esta iniciativa pretende-se reduzir a mortalidade das startups, tão
vulneráveis ao risco, principalmente as que têm na sua origem modelos de
negócio inovadores. A nível social esta iniciativa visa ainda a manutenção de
postos de trabalho.

Elegibilidade
1. Empresas inovadoras que :

a) Estejam Inscritas no mapeamento de startups do Startup Hub, ou
b) Estejam incubadas numa das incubadoras pertencentes a Rede Nacional de

Incubadoras, ou
c) Que sejam ou tenham sido investidas por um dos BA´s Ou VC´s acreditados pelo

IAPMEI ou IFD, ou
d) Que sejam reconhecidas pela ANI.

2. Empresas fundadas há menos de 5 anos
3. Sem dívidas às finanças ou Segurança Social

Investimento esperado
8M €
(assumindo ecossistema de 2500 startups com uma média de 5 colaboradores)
Fonte: IAPMEI / PO´sRegionais
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Prorrogação Startup Voucher
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Apoio
Prorrogação por 3 meses do benefício anterior já atribuído (Startup
Voucher): 2.075€ por empreendedor.

Adiamento dos prazos por 3 meses para os prémios de avaliação
intermédia e de concretização.

Descrição da iniciativa
Prorrogação do período de validade dos Startup Vouchers atribuídos até
hoje, pelo período de 3 meses, equivalentes à perspectiva de duração da
pandemia, como forma de colmatar a falta de liquidez imediata por parte
das startups, principalmente no que se refere à sua capacidade de
resposta aos gastos operacionais provenientes da falta de atividade e
cumprimento de responsabilidade assumidas a longo prazo, como é o
caso dos custos com recursos humanos.

Impacto
Com esta iniciativa pretende-se reduzir a mortalidade das startups, tão
vulneráveis ao risco, principalmente as que têm na sua origem modelos de
negócio inovadores. A nível social esta iniciativa visa ainda a manutenção de
postos de trabalho.

Condições
Link pata mais Info aqui

Elegibilidade
Startups com Startup Voucher atribuído

Nota: Candidaturas abertas, próximas cut off;
26 de julho de 2020, 18:00;
26 de novembro de 2020, 18:00..

Investimento esperado
300K €
(assumindo os 75 Startup Vouchers atribuídos)
Fonte: IAPMEI
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https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo-(1)/StartUP-Voucher-2019-2022.aspx


Vale Incubação Covid-19
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Apoio
Vale simplificado de pagamento imediato

Incentivo de 1.500€ em serviços de incubação (incluindo rendas,
telecomunicações, outros)

Descrição da iniciativa
O apoio e alojamento dado às startups pelas incubadoras é fundamental
nesta fase. O Vale Incubação Covid-19 visa conceder apoios a startups
com menos de 5 anos (atualmente 1 ano), através da contratação de
serviços de incubação, com apoio sob a forma de um incentivo não
reembolsável a 100%.

Os serviços serão prestados pelas incubadoras já acreditadas e
pertencentes à Rede Nacional de Incubadoras (RNI).

Impacto
Com esta iniciativa pretende-se a manutenção da rede de apoio às startups e
de serviços essenciais nesta fase de crise, de forma a garantir uma
recuperação efetiva e mais rápida do pós-pandemia Covid-19.

Condições
Não despedimento de trabalhadores durante o ano 2020 sob pena de
reembolso do incentivo

Registo no portal Startup Hub e na Rede Nacional de Incubadoras

Investimento esperado
4 M €
(assumindo 2.500 startups)
Fonte: IAPMEI / PO´s Regionais

Elegibilidade
Startups e incubadoras registadas na Rede Nacional de Incubadoras

Startups que já tinham usufruído deste vale no regime anterior, são
igualmente elegíveis para este especifico para Covid-19
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Call INNOV-ID - Mezzanine funding for startups Covid-19
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Apoio
Instrumento de dívida convertível em capital social (suprimentos), findo
um período de 12 meses. aplicando uma taxa de desconto que permita
evitar a diluição dos promotores
Tickets médios entre 50.000 € e 100.000€ de investimento

Condições
Não despedimento de trabalhadores durante o ano 2020
Registo no portal Startup Hub
Apresentação de declaração explicitando os impactos negativos do surto de Covid-19 na
sua atividade económica.
Envolvimento passado em processos de transferência de tecnologia
Preferência por negócios que envolvam medidas de economia circular ou eficiência
energética.
Afetação de um mentor ao acompanhamento da atividade da empresa por um período
máximo de 12 meses (custo incluído no investimento)
Operacionalização da linha de financiamento através da Portugal Ventures

Elegibilidade
Condições de Elegibilidade

Candidaturas abertas de 4 de maio a 5 de junho aqui
Investimento esperado

Dotação total de 10M €
Fonte: Portugal Ventures | FITEC

Descrição da iniciativa
No momento de crise que atravessamos, importa salvaguardar startups
de grande potencial que tenham beneficiado de investimentos de
Business Angels, investidores de capital de risco ou outros parceiros de
indústria ou que tenham sido beneficiários de sistemas de incentivos e
que tenham passado por processos de transferência de tecnologia.
Esta medida pretende injetar liquidez nestas empresas através de um
empréstimo (suprimentos) convertível em capital, findo um período de
12 meses, aplicando uma taxa de desconto que permita evitar a diluição
dos promotores. Esta linha permitirá mitigar os efeitos da pandemia
COVID-19, suportando as start-ups que sejam sinalizadas positivamente
pelo ecossistema e que apresentem um plano de manutenção da sua
atividade até ao final do ano e de retoma futura do negócio pós crise.
Podem ser apoiadas sociedades por quotas, envolvendo tickets médios
de 50.000 a 100.000 euros por startup

Impacto
Reforço do capital das startups de grande potencial, assegurando
simultaneamente a proteção do capital investido anteriormente
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https://www.portugalventures.pt/wp-content/uploads/2020/05/Call-INNOV-ID_Condi%C3%A7%C3%B5es-Eligibilidade_07-05-2020-1.pdf
https://www.portugalventures.pt/calls/call-innov-id/


Operação Follow-Ons - Lançamento de instrumento Covid-19 -Portugal Ventures
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Elegibilidade
Empresas elegíveis ao abrigo da Linha de Financiamento a Fundos de Capital

de Risco gerida pela IFD.

Investimento potencial

Um total de 3 milhões de euros disponíveis, e na área de Tourism, com um

total de 4,4 milhões de euros

Descrição da iniciativa

Operação Follow-Ons – em parceria com a IFD, a INCM e o Turismo de

Portugal, a Portugal Ventures tem vindo a trabalhar desde o início de
abril nesta operação. Juntamente com os seus Parceiros de Capital, são

identificadas startups que, pelo seu potencial de crescimento e
capacidade em ultrapassar as adversidades da pandemia, necessitam
de follow-ons para dar continuidade aos seus negócios.

Esta operação tem como objetivo reforçar o capital de startups já

investidas por outros investidores, nas áreas de Digital,
Engineering&Manufacturing e Life Sciences

Impacto

Esta medida facilita o reforço da liquidez de startups bridge financing em

sindicação com acionistas existentes (pelo menos 30 no contexto atual de
forte abrandamento da prospeção de investimento em novas empresas por

parte dos investidores
Complementaridade com os 54 Business Angels 15 Fundos de Capital de
Risco e do Fundo 200 M (tickets a partir de 500 K€) financiados através da

IFD

Apoio

Tickets por startup a partir de 50K€.

Condições

Esta iniciativa não tem candidaturas abertas à comunidade de
empreendedores, tratando-se de operações de reforço de investimento

que estão a ser articuladas com a nossa rede de parceiros de capital.
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Fundo 200M
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Apoio
Co-investimento com investidores privados em startups e scaleups
portuguesas na área digital, life sciences e biotech, com um mínimo
público de 500 mil euros e máximo de 5 milhões de euros (podendo
ainda vir a ser flexibilizando o valor mínimo).

Call option para os co-investidores privados durante os primeiros anos da
operação de investimento com uma TIR entre 4 a 6%.

Descrição da iniciativa
O Fundo 200M permite dotar as start-ups e scaleups tecnológicas de
muito maior capacidade de investimento nas chamadas fases late seed e
Series A e B.
Na prática faz o matching/co-investimento com investidores privados
qualificados permitindo rondas de 10M ou mais, entre privados e 200M.

Impacto
Permite uma capitalização significativa das empresas para apoiar na fase
atual de grande incerteza e depois potenciar o seu crescimento pós-Covid.

Condições
Empresas tecnológicas baseadas em Portugal e que tenham investidores
privados qualificados e com experiência a querer investir no seu capital
pelo menos 500 mil euros.

Fim da obrigatoriedade de ter 20% de novo investimento

Mais informações: https://www.200m.pt/200m-fund-eases-conditions-
for-startups-to-raise-investment/

Elegibilidade
https://www.200m.pt/faq/

https://www.200m.pt/applications/

Investimento esperado
200 M euros
Fonte: PME Investimentos
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https://www.200m.pt/200m-fund-eases-conditions-for-startups-to-raise-investment/
https://www.200m.pt/faq/
https://www.200m.pt/applications/


Fundo co-investimento para a inovação social
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Apoio
Co-investimento com investidores privados em empresas com projetos
inovadores e de impacto social com um mínimo público de 50 mil euros e
máximo de 2,5 milhões de euros.

Call option para os co-investidores durante os primeiros anos da
operação de investimento com uma TIR entre 3 a 5%.

Descrição da iniciativa
O Fundo para a Inovação Social permite dotar as start-ups de impacto
social de muito maior capacidade de investimento nas chamadas fases
seed até Series A, através de matching entre operadores privados e FIS.

Impacto
Permite uma capitalização significativa das empresas com uma forte
vertente de impacto social para apoiar na fase atual de grande incerteza e
depois potenciar o seu crescimento pós-Covid.

Condições
Empresas validadas pelas EMPIS como tendo projetos de impacto
baseados em Portugal e que tenham investidores privados qualificados e
com experiência a querer investir no seu capital pelo menos 50 mil euros.

Mais informações: https://www.fis.gov.pt/en/2020/04/22/support-
measures-for-startups-are-worth-25-million/

Elegibilidade
https://www.fis.gov.pt/en/sif-equity-how-it-works/

https://www.fis.gov.pt/en/sif-equity-fapplication-process/

Investimento esperado
42 M euros
Fonte: PME Investimentos (FIS Capital)
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https://www.fis.gov.pt/en/2020/04/22/support-measures-for-startups-are-worth-25-million/
https://www.fis.gov.pt/en/sif-equity-how-it-works/
https://www.fis.gov.pt/en/sif-equity-fapplication-process/

