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PROJETO INJOVEM II
O Projeto INJOVEM II - INOVAÇÃO, JOVEM, EMPREENDEDORISMO 
visa contribuir para a resposta nacional aos desafios sociais e societais 
atuais estimulando o empreendedorismo qualificado e criativo pela 
disseminação e capacitação para a inovação, sustentabilidade 
e transição para a economia circular e digital através de ações 
que propiciem:

•  A efetiva sensibilização/capacitação/demonstração 
    para os principais conceitos e princípios necessários 
    ao Empreendedorismo Qualificado e Criativo; 

•  A incubação e aceleração de ideias 
    empreendedoras de jovens. O projeto prevê acesso a uma bolsa, de forma a 

incentivar e estimular os jovens. Para obtenção 
da bolsa o jovem deve obedecer às seguintes 
condições: 

BOLSA 

• Preencher formulário de manifestação de interesse 
   em receber bolsa;

• Ter nacionalidade portuguesa ou residir
   em Portugal; 

• Ter uma idade compreendida entre os 18 e os 40 anos;

• Frequentar instituição do ensino superior ou ter uma 
   qualificação mínima de nível 6; 

• Não possuir outra fonte de rendimento (comprovação 
   através da apresentação de cópia da declaração do IRS 
   e respetiva nota de liquidação).

   A bolsa terá a um valor máximo de €250/mês.
 

O projeto INJOVEM II irá disponibilizar ferramentas de acesso 
livre para capacitação de empreendedorismo, nomeadamente:

FERRAMENTAS
DE APOIO

• Caracterização dos “Perfis da Oferta e Procura associados 
   à Transição Verde no Cluster das Tecnologias Ambientais”;

• “Roadmap para o Empreendedorismo rumo à Transição Verde”. 



Os jovens interessados no Projeto INJOVEM II 
necessitam de:

CONDIÇÕES DE 
PARTICIPAÇÃO 

• Ter ambição para desenvolver e implementar um 
    plano de negócios com potencial para incubação e/ou 
    aceleração empresarial;

• Promover o projeto nas regiões menos desenvolvidas 
   NUTS II (Norte, Centro e Alentejo);

• Ser criativos, inovadores e empreendedores;

• Ter nacionalidade portuguesa ou residir em Portugal;

• Ter uma idade compreendida entre os 18 e os 40 anos;

• Frequentar instituição do ensino secundário profissional 
   (finalistas), ensino superior, ou ter uma PME recém-criada
   (constituída há menos de dois anos, à data de candidatura 
   ao projeto).

• Call de ideias para obtenção de jovens empreendedores com ideias 
   e projetos com potencial para incubação e/ou aceleração empresarial; 
 
• Seleção de 30 ideias (de jovens empreendedores); 
 
• Consultoria para apoio à elaboração/consolidação do plano 
   de negócios; 
 
• Acompanhamento e assessoria individual em temas de grande 
   Know-how para desenvolvimento e implementação do plano 
   de negócios; 
 
• Concurso de ideias para atribuição de prémios aos planos de negócio 
   com maior maturidade e que se prevejam serem projeto promissores 
   e com potencial de consolidação internacional.

Incubação e Aceleração Empresarial, compreendendo diferentes 
etapas tais como:

Ações de Sensibilização, Promoção, Demonstração e Capacitação 
– Eventos presenciais e workshops/webinares de temas de grande 
Know-how para o Projeto INJOVEM II, tais como: 

PRINCIPAIS 
ATIVIDADES

• Sustentabilidade;
 
• Descarbonização;
 
• Eficiência Energética; 
 
• Economia Circular; 
 
• Mobilidade Sustentável;

• Digitalização;
 
• Transição Justa; 
 
• Educação Ambiental;
 
• Economia Azul.



WEBSITE INJOVEM II

O projeto terá um website de suporte 
à divulgação pública de toda a dinâmica 
do projeto assim como para projeção e 
livre acesso de todos os resultados.
 
http://www.injovem-apemeta.pt/

AGARRA ESTA 
OPORTUNIDADE!
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