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Mais informação em:

Passo a Passo

Verifique se a sua startup cumpre as principais condições:

- É uma micro ou pequena empresa?

- Possui menos de um ano?
 
- Vai desenvolver o seu negócio em atividades relacionadas com indústrias criativas e 
culturais, e/ou setores com maior intensidade de tecnologia e conhecimento,  ou na 
aplicação de resultados de I&D na produção de novos bens e serviços?

- Quer incubar fisicamente a sua empresa numa incubadora acreditada, obtendo apoio 
desta para a Gestão, Marketing, Assessoria Jurídica, Desenvolvimento de Produto e 
Financiamento?

Consulte pelo menos duas incubadoras acreditadas para o Vale Incubação 
e apresente o seu projeto. 

Obtenha declaração de interesse de uma das incubadoras abordadas 
(obrigatória à data de candidatura).

Se deu os 3 passos acima enumerados, e cumpre as condições gerais de elegibilidade descritas 
na legislação aplicável, então está em condições de se candidatar ao - Vale Incubação.
 
Apresente a sua candidatura ao Vale Incubação, e poderá receber um apoio até 5.000€,  
através da atribuição de um incentivo Não Reembolsável de 75% (40% na região de Lisboa), 
para os serviços acima descritos prestados pela incubadora.

Sabe mais em:
www.iapmei.pt   
www.startupportugal.com

O que é o StartUP Voucher?
 O Startup Voucher é uma das medidas do Programa StartUP Portugal  e  
 tem como objetivo promover o desenvolvimento de projetos empresariais  
 inovadores que se encontrem em fase da ideia, com vista à criação de  
 empresas mais competitivas, contribuindo assim para a sua longevidade,  
 através de um conjunto de apoios específicos articulados entre si e   
 disponibilizados ao longo do desenvolvimento do projeto por um período  
 de até 12 meses.

Que apoios são concedidos?
 Bolsa – valor mensal (691,70 euros) atribuído por beneficiário;
 Mentoria - acesso a uma rede de mentores que forneçam orientação aos  
 promotores;
 Assistência técnica - disponibilização de assistência técnica para o   
 desenvolvimento do projeto empresarial;
 Prémio de concretização - atribuição de um prémio de mérito à    
 constituição e ao desenvolvimento da empresa;
 Acesso a instrumentos de apoio – disponibilização de outras ferramentas  
 formativas e de facilitação ao desenvolvimento do projeto.

Quem se pode candidatar?
 Jovens dos 18 aos 35 anos de idade, que cumpram os seguintes   
 requisitos:
 • Tenham nacionalidade portuguesa ou residam em Portugal;
 • Não se encontrem a beneficiar de uma bolsa para os mesmos fins e  
  não possuam uma fonte de rendimentos de trabalho;
 • Não possuam uma empresa já constituída.
  
Como se candidatar?
 Exclusivamente através do preenchimento obrigatório do formulário   
 disponível no site do IAPMEI.
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