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Passaporte para o Empreendedorismo
IAPMEI

O “Passaporte para o Empreendedorismo”, do IAPMEI, mudou
para melhor o ecossistema de apoio aos jovens empreendedores
em Portugal. A medida vigorou entre janeiro de 2013 e setembro
de 2015.
Estimular os jovens a transformar ideias
inovadoras em projetos de negócio foi o
motivo que levou o IPAMEI em janeiro de
2013 a lançar o “Passaporte para o
Empreendedorismo”,
no
âmbito
do
“Programa +e +i”.

projetos empresariais, mas que não estavam enquadradas num programa que
pudesse ajudar a melhorar as condições
para o sucesso”, refere João Fernandes,
que foi o coordenador nacional do
“Programa +e +i”.

Em vigor até setembro de 2015, a iniciativa
recebeu milhares de candidaturas de
empreendedores. Dos mais de 2.300
projetos apresentados, resultaram dezenas
de novas empresas e postos de trabalho
criados em todo o país.

Este passaporte procurou estimular os
jovens qualificados a desenvolverem o seu
projeto inovador, facultando um conjunto
de ferramentas técnicas e financeiras. “O
que procurámos fazer foi melhorar as
condições de sobrevivência de projetos
empresariais ainda em fase de ideia”.

Perante o elevado nível de desemprego
entre a população jovem e a necessidade de articular medidas de apoio
público ao empreendedorismo, o IAPMEI
implementou o “Passaporte para o Empreendedorismo”. “Apercebemo-nos de que
existiam muitas tentativas de criação de
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Esta medida fez diferença
porque resultou na
constituição de empresas
que criaram emprego, e
melhorou significativamente
a empregabilidade dos
jovens que passaram pela
experiência.
João Fernandes
Coord. nacional “Programa +e +i”

Mais empresas e postos de trabalho
Os empreendedores beneficiaram de
uma bolsa de 691,7 euros para desenvolverem o seu projeto, com a duração
de quatro a 12 meses. Os jovens tinham
ainda acesso a um mentor que lhes
facultava aconselhamento empresarial e
assistência técnica.
Com esta medida, o IAPMEI contribuiu
para desenvolver 571 projetos, que
criaram 140 postos de trabalho e novas
empresas impulsionadas por 152 jovens,
de norte a sul do país.
Os 997 passaportes formalizados ajudaram a ultrapassar obstáculos e a dinam-

izar o tecido produtivo nacional. No total,
apresentaram-se a este programa 3.558
candidatos, com 2.316 projetos.
De acordo com o IAPMEI, 73,5% dos
beneficiários consideram que a participação no “Passaporte para o Empreendedorismo” permitiu melhorar as suas
condições de empregabilidade.
A iniciativa desenvolvida por várias
entidades públicas disponibilizou uma
plataforma online com acesso a áreas
reservadas, que funcionou como ponto
de encontro entre promotores e
mentores.
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Uma medida que fez a diferença
Segundo o coordenador do programa,
os resultados obtidos foram interessantes.
O relatório de avaliação indica que
“esta medida fez diferença”. Isto porque
“resultou na constituição de empresas
que criaram emprego, e melhorou significativamente a empregabilidade dos
jovens que passaram pela experiência”.
Alguns deles, mesmo não tendo criado o
seu próprio posto de trabalho, “foram
mais facilmente recrutados por entidades empregadoras”, garante.
“Aquilo que hoje em dia um jovem português encontra em termos de condições
de apoio ao seu projeto empresarial, não

tem nada a ver com o que se verificava
há oito anos atrás”.
Para João Fernandes, Portugal dispõe
hoje de “um ecossistema capaz verdadeiramente de apoiar projetos de empreendedores”.
Esta iniciativa do IAPMEI foi integrada
num conjunto alargado de medidas de
combate ao desemprego jovem e contou com o apoio financeiro do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER), através dos Programas Operacionais Regionais do Norte, Centro e
Alentejo.
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