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Programa Investe Jovem 

Foi publicada a Portaria n.º 151/2014, de 30 
de Julho, que cria o Programa Investe Jovem, 
que visa promover a criação de novas 
empresas por jovens desempregados, através 
do apoio à criação do próprio emprego e 
micronegócios. 

Os destinatários do programa, jovens com 
idade compreendida entre os 18 e os 30 anos, 
que se encontrem inscritos como 
desempregados no Instituto do Emprego e da 
Formação Profissional, I.P. (“IEFP”), devem 
possuir uma ideia de negócio viável e 
formação adequada para o seu 
desenvolvimento. 

Para promover e fomentar esta capacidade de 
empreendedorismo, o programa em apreço 
engloba as seguintes medidas e respectivos 
apoios: 

 Apoio financeiro ao investimento: 
Empréstimo sem juros, até 75% do 
investimento total elegível, reembolsável 
no prazo máximo de 60 meses, incluindo 
um período de carência até 12 meses; 

 Apoio financeiro à criação do próprio 
emprego dos promotores: Subsídio não 
reembolsável, no montante de 6 Indexante 
dos Apoios Sociais (“IAS”) por destinatário 
promotor que crie o seu posto de trabalho 
a tempo inteiro, até ao limite de 4 novos 
postos de trabalho; 

 Apoio técnico na área do 
empreendedorismo para reforço de 
competências e para a estruturação do 
projecto, bem como à consolidação do 
mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os projectos de criação de novas empresas 
devem apresentar viabilidade económico- 
-financeira e um investimento total entre 2,5 e 
100 IAS, desde que não incluam, no 
investimento a realizar, a compra de capital 
social de empresa existente. 

Para mais detalhes, consulte a Portaria n.º 
151/2014. 
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