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IEFP

• Programa de apoio ao empreendedorismo e à criação do próprio emprego (PAECE)
• Antecipação total ou parcial das prestações mensais referentes ao subsídio de desemprego
• Linhas de crédito bonificado com garantia mútua

• Microinvest – para operações de crédito de montante até 20.000€
• Invest+ - para operações de crédito de montante superior a 20,000€ e até 100,000€

• Programa Investe Jovem
• Programa destinado a promover a criação de empresas por jovens inscritos como desempregados

no IEFP entre os 18 e os 30 anos.
• Apoio financeiro ao investimento
• Apoio financeiro à criação do próprio emprego dos promotores
• Apoio técnico na área do empreendedorismo para reforço de competências e para a

estruturação e consolidação do projeto

https://www.iefp.pt/empreendedorismo
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/progInvesteJovem2.do?action=overview


BANCA

• SOU MAIS – Programa Nacional de Microcrédito
• É uma medida que consiste no apoio a projetos de criação de empresas, promovidos não só por

pessoas que tenham especiais dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, mas também por
microentidades e cooperativas até 10 trabalhadores, que apresentem projetos viáveis com criação
líquida de postos de trabalho, em especial na área da economia social.

• Financiamento ANJE | CGD
• Incentivo reembolsável (limite de 80%, máximo de 50.000€), disponibilizado através de linha de

microfinanciamento, que visa apoiar o financiamento da aquisição de equipamentos e/ou outras
componentes de investimento, necessários ao lançamento e/ou desenvolvimento de pequenos
negócios.

• Outros financiamentos bancários

https://www.sou-mais.org/
https://www.anje.pt/move/apoios/microfinanciamento-anje-cgd/


CAPITAL DE RISCO

• Destina-se a projetos inovadores e diferenciadores, que apresentem significativo potencial de crescimento no
mercado global.

• Portugal Ventures
• Investimentos em:

• Digital
• Engineering & manufacturing
• Life Sciences
• Tourism

• Outras sociedades de capital de risco.

http://www.portugalventures.pt/about-us/


BUSINESS ANGELS  

“um business angel é um investidor privado que realiza investimentos em oportunidades nascentes
(startup ou early stage) e participa nos projetos com smart money, ou seja, além da capacidade
financeira também contribui com a sua experiência e network de negócios”

Associação Portuguesa de Business Angels

• Associação Portuguesa de Business Angels
• A missão da APBA é fomentar o desenvolvimento e o investimento em early stage em Portugal de modo

a desenvolver o espírito de empreendedorismo e de contribuir para o crescimento de uma economia
sustentada e inovadora.

• FNABA – Federação Nacional das Associações de Business Angels
• A FNABA tem como missão representar os interesses das várias Associações de Business Angels

existentes em Portugal.

http://www.apba.pt/?lang=pt-pt
https://www.fnaba.org/


CROWDFUNDING

• Designado também por financiamento colaborativo, destina-se à angariação de fundos para um projeto
através de uma comunidade Online que partilha os mesmos interesses.

• PPL – Crowdfunding Portugal

https://ppl.pt/


SISTEMA DE INCENTIVOS

• ADN Start Up - Linha de Apoio Desenvolvimento Negócio 2018 (ADN Startup) pretende apoiar a criação de
empresas e o desenvolvimento de novos negócios, por empresas de pequena dimensão (microempresas), na
fase inicial do seu ciclo de vida através de financiamento bancário, com garantia mútua.

• Portugal 2020
• Inovação e Empreendedorismo
• Qualificação e Internacionalização de PME
• ID
• Vales

• Portugal 2030
• brevemente
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