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Investe 
Jovem

Tens entre os 18 e os 29 anos?

Tens uma ideia de negócio?

Queres ser empreendedor e criar o teu próprio negócio?

Então esta medida é para ti!

Objetivos
Incentivar o empreendedorismo. Promover a criação de emprego e o crescimento económico.

Destinatários
Jovens que se encontrem inscritos como desempregados no IEFP, com idade entre os 18 e os 29 anos, inclusive, 
e que possuam uma ideia de negócio viável e formação adequada para o desenvolvimento do negócio.
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Apoios
• Apoio financeiro ao investimento mediante a concessão de um empréstimo sem juros (até 75% do 

investimento total elegível);

• Apoio financeiro à criação do próprio emprego dos promotores através da atribuição de um apoio financeiro 
sob a forma de subsídio não reembolsável (atéum montante de 6*IAS por promotor que crie o seu posto de 
trabalho);

• Apoio técnico na área do empreendedorismo para reforço de competências e para a estruturação e consolidação 
do projeto assegurado pela Rede de Entidades Prestadoras de Apoio Técnico (EPAT), credenciadas pelo IEFP.

Observações
• Os projetos têm de apresentar um investimento entre 2,5 e 100 x IAS, ou seja entre 1.048,025€ e 41.921€ 

e apresentar viabilidade económico-financeira;

• As candidaturas são apresentadas junto do IEFP;

• O projeto não pode envolver a criação de mais de 10 postos de trabalho, incluindo os dos promotores;

• A atividade  da empresa e os postos de trabalho apoiados têm de ser mantidos durante 3 anos, no mínimo, 
e pelo menos 51% do capital da empresa tem de ser detido pelos promotores do projeto que reúnam 
condição como destinatários da presente medida.

Enquadramento Legislativo e Normativo
Portaria n.º 151/2014, de 30 de julho.

A Intelligent Chapter elabora as candidaturas a esta medida de apoio à criação 
do próprio emprego.

Para mais informações, entra em contacto através do e-mail: 
romeu.oliveira@ichapter.pt


