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Programa de Apoio ao Empreendorismo e à
Criação do Próprio Emprego – IEFP
Tem uma ideia de negócio? Este documento visa dar a conhecer o Programa de Apoio ao
Empreendorismo e à Criação do Próprio Emprego através do IEFP e das suas linhas protocolares
Microinvest e Microinvest + com as instituições bancárias aderentes.

Destinatários:
- Indivíduos em situação de desemprego, inscritos no IEFP;
- Beneficiários das prestações de desemprego.

Como funciona o apoio:
- Através do resgate do subsídio de desemprego: pagamento,
total ou parcial, do montante global das prestações de
desemprego, deduzido das importâncias eventualmente já
recebidas.
- Através da linha Microinvest: modalidade de crédito com
garantia e bonificação (redução) da taxa de juro (para
operações de crédito até 20 mil euros)

- Através da linha Microinvest +: modalidade de crédito com
garantia e bonificação (redução) da taxa de juro (para
operações de crédito até 100 mil euros)

Notas:
-Pode pedir o resgate do subsídio
de desemprego em simultânceo
com a linha Microinvest ou com a
linha Microinvest + (se o resgate
do subsídio de desemprego não
for suficiente). Não pode é pedir
em simultâneo a linha
Microinvest e Microinvest +.
- Pode pedir a linha Microinvest
ou a linha Microinvest + mesmo
que não receba as prestações de
desemprego.
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Instituições bancárias aderentes: Caixa Geral de Depósitos; Millennium bcp; Novo Banco; BPI;
Banco Popular Portugal; Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo; Caixa Económica Montepio
Geral; Banco BIC.

Passos:
- Em primeiro lugar deve ter uma ideia de projeto;
- Em segundo lugar deve transformar essa ideia num plano de negócios concretizável;
- Em terceiro lugar deve apresentar esse plano ao IEFP (se utilizar só o resgate do subsídio de
desemprego) ou ao banco (se pedir a linha Microinvest ou a linha Microinvest +).

Entidades que podem prestar apoio na criação do plano de negócio (“a passar a ideia de
projeto para o papel”):
Associação Portuguesa Para o Desenvolvimento Local (Lisboa)
Serviço de Apoio à Criação de Empresas e Emprego (Loures)
Associação Nacional de Jovens Empresários (Algés)
Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas (Lisboa)
Associação Nacional de Direito ao Crédito (Lisboa)
Cooperativa de Formação e Animação Cultural (Lisboa)
UNIAUDAX – Centro de Investigação e Apoio ao Empreendorismo e Empresas
Familiares (Lisboa)
Associação Industrial Portuguesa – Câmara de Comércio e Indústria (Lisboa)

-Para mais informações, não hesite em contactar-nos por correio eletrónico: gip@jf-areeiro.pt;
-Pode também pesquisar mais informações sobre esta e outras medidas de apoio ao
empreendorismo: https://www.iefp.pt/empreendedorismo.
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