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1.

APOIOS À CRIAÇÃO DO PRÓPRIO EMPREGO POR BENEFICIÁRIOS DE PRESTAÇÕES DE
DESEMPREGO
1

1.1. DESCRIÇÃO
Medida no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio
Emprego, que consiste na atribuição de apoios a projetos de emprego promovidos por
beneficiários das prestações de desemprego, através da antecipação das prestações de
desemprego, desde que os mesmos assegurem o emprego, a tempo inteiro, dos
promotores subsidiados.
1.2. DESTINATÁRIOS
Beneficiários das prestações de desemprego que apresentem um projeto que origine, pelo
menos, a criação do seu emprego.
Nota: As prestações de desemprego referidas respeitam apenas ao subsídio de desemprego ou ao subsídio
social de desemprego inicial

1.3. APOIOS
 Pagamento, total ou parcial, do montante global das prestações de desemprego,
deduzido das importâncias eventualmente já recebidas
 Possibilidade de cumulação com a modalidade de crédito com garantia e bonificação da
taxa de juro (linhas MICROINVEST E INVEST+)
Nota: O subsídio de desemprego ou o subsídio social de desemprego inicial a que os beneficiários tenham
direito pode ser pago parcialmente de uma só vez, nos casos em que as despesas elegíveis não ultrapassem o
valor do montante único. Apenas continuam a ser pagas aos beneficiários as prestações de desemprego
correspondentes ao remanescente que não foi pago de uma só vez, se se verificar o enquadramento sob a
forma de trabalhador independente. Nos restantes casos, suspende-se.

1.4. CONDIÇÕES DE ACESSO
 O promotor deve ter pelo menos 18 anos de idade à data da candidatura
 Os beneficiários não podem acumular o exercício da atividade para a qual foram
apoiados com outra atividade normalmente remunerada, durante o período em que são
obrigados a manter aquela atividade
 O montante das prestações de desemprego pode ser aplicado na aquisição de
estabelecimento por cessão ou na aquisição de capital social de empresa preexistente
que origine, pelo menos, a criação de emprego, a tempo inteiro, do promotor
destinatário
 No projeto que inclua, no investimento a realizar, a aquisição de capital social, esta tem
de decorrer de aumento de capital social, isto é, o montante das prestações de
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desemprego só pode financiar o aumento de capital social, não podendo financiar a
aquisição de partes sociais existentes
O projeto deve apresentar viabilidade económico-financeira

1.5. APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
No caso que se pretenda somente o pagamento antecipado das prestações de desemprego,
o projeto deve ser apresentado no centro de emprego ou centro de emprego e formação
profissional acompanhado do requerimento, para o pagamento antecipado das prestações
de desemprego.
Quando se pretender, complementarmente, beneficiar de crédito com garantia e
bonificação da taxa de juro, o requerimento para o pagamento antecipado das prestações
de desemprego deve ser apresentado no centro de emprego ou centro de emprego e
formação profissional e o projeto de criação do próprio emprego numa das instituições
bancárias aderentes, para efeito de análise e concessão de crédito.
Instituições bancárias aderentes – Caixa Geral de Depósitos; Millennium bcp; Novo Banco;
BPI – Banco Português de Investimento; Banco Popular Portugal; Caixa Central de Crédito
Agrícola Mútuo; Caixa Económica Montepio Geral; Banco BIC

Consultar condições específicas no link: https://www.iefp.pt/empreendedorismo
A INFORMAÇÃO AQUI DISPONIBILIZADA NÃO DISPENSA A CONSULTA DOS RESPETIVOS AVISOS
E LEGISLAÇÃO ASSOCIADA.
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