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Depois de um grupo de empreendedores portugueses do movimento tech4COVID19 ter proposto ao 

Governo um conjunto de medidas de implementação urgente para mitigar o impacto da crise 

provocada pela Covid-19 nas startups e scaleups (empresas em crescimento acelerado) em Portugal, o 

Governo apresentou um total de sete medidas para que as mais de 2.500 startups portuguesas 

consigam superar as consequências da pandemia e retomar a sua atividade normal após o período 

excecional que atravessamos. 

Dessas sete, cinco configuram medidas novas, no valor global superior a 25.000.000 de euros, o que 

poderá representar, em média, 10.000 euros de apoio potencial para cada startup. As restantes 

medidas correspondem a dois apoios já em vigor e que foram adaptados para conceder respostas 

mais efetivas. 

 
Apoio financeiro através de um incentivo equivalente a um salário mínimo por colaborador (até 

a um máximo de 10 colaboradores por startup).

Prorrogação por 3 meses do benefício da bolsa anterior já atribuído (2.075 euros por posto de 

trabalho de empreendedor).

 

Apoio para startups com menos de 5 anos, através da contratação de serviços de incubação com 

base em incentivo de 1.500 euros não reembolsável. 

Empréstimo convertível em capital social (suprimentos), após 12 meses, aplicando uma taxa de 

desconto que permita evitar a diluição dos promotores. Tickets médios de investimento entre 

50.000 euros e 100.000 euros por startup. 

Lançamento de Aviso (Call) da Portugal Ventures para investimentos em startups, com tickets a 

partir de 50.000 euros. Iniciativa financiada através da Instituição Financeira de 

Desenvolvimento (IFD), Portugal Ventures e Imprensa Nacional-Casa da Moeda.    
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Coinvestimento com investidores privados em startups e scaleups portuguesas, com um mínimo 

público de 500.000 euros e máximo de 5.000.000 de euros. 

Coinvestimento com investidores privados em empresas com projetos inovadores e de impacto 

social com um mínimo público de 50.000 euros e máximo de 2.500.000 de euros. 

Rita Gabriel Passos | ritapassos@pintoribeiro.pt  

Margarida Amador | margaridaamador@pintoribeiro.pt 

www.pintoribeiro.pt 

 

Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e 
não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt 


