
PROGRAMA DE 
APOIO AO 

EMPREENDEDOR 



Parcerias com 

entidades 

académicas, 

empresariais e 

bancárias 

Pessoas em situação 

desfavorável face ao 

mercado de trabalho 

Programa de 

Apoio ao Empreendedor 

Apoio à capacitação e à busca 

de soluções de financiamento, 

facilitando o acesso a recursos 

técnicos que possibilitem o 

desenvolvimento sustentado de 

um negócio próprio 

Destinatários 

Processo 

Recursos 



Residentes no concelho de Lisboa, com idade compreendida entre 

os 18 e os 65 anos, com uma ideia de projecto e dificuldade de 

inserção no mercado de trabalho, nomeadamente: 

 

 Desempregados 

 Inactivos 

 Com emprego precário 

 Jovens à procura de 1º emprego (entre os 18 e os 35 anos) 

 Profissionais liberais com rendimento igual ou inferior ao 

rendimento mínimo nacional 

Programa de 

Apoio ao Empreendedor 

Destinatários 

Processo 

Recursos 



Fase I | CANDIDATURAS 

Fase II | SELECÇÃO 

Fase III | FORMAÇÃO E 
APOIO TÉCNICO 

Fase IV | 
DESENVOLVIMENTO DO 

NEGÓCIO 



FASE I | CANDIDATURAS - 15 DE ABRIL A 15 DE JUNHO (1ª FASE) 

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS CANDIDATURAS? 

 

• No site www.santacasaempreende.scml.pt  

• No Clube da Empregabilidade e do Empreendedorismo – Av. Defensores de 

Chaves, 52 – 6º piso 

• Pelo telefone: 213 472 090 

• Pelo endereço electrónico: santacasaempreende@scml.pt 

 

 

http://www.santacasaempreende.scml.pt/


Critérios Prioritários 

• As motivações e as competências dos candidatos;  

• O potencial das suas ideias de negócio, em termos de inovação e sustentabilidade.  

 

 

• Os candidatos seleccionados integrarão turmas de, no máximo, 25 participantes, que 

seguem para a fase seguinte: formação e apoio técnico. 

 

 

 

 

 

FASE II |  SELECÇÃO 



 
 

• Curso de formação especializada que se focaliza nos fundamentos de uma 

pequena empresa de sucesso, dotando o futuro empreendedor/equipa 

empreendedora das ferramentas necessárias à criação do seu próprio plano de 

negócio. 

 

• Complementarmente, existirão sessões de acompanhamento semanais para apoio 

ao empreendedor, com facilitadores do Audax-IUL.  

 

Duração da Formação 

• 35 horas (em grupo) + 5 horas (acompanhamento individualizado); 

• Horário a definir com os candidatos seleccionados. 

 

FASE III | FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO 



• Apoio ao desenvolvimento e consolidação das 

ideias de negócio, de acordo com as necessidades 

do empreendedor; 

 

• Apoio contínuo dos facilitadores do Audax-IUL na 

implementação do negócio, em domínios como os 

da estratégia, enquadramento jurídico e gestão 

geral, bem como na procura de fontes de 

financiamento e de parceiros de negócio 

adequados a cada projecto.  

 

• Apoio ainda na fase posterior ao início da 

actividade (pós-implementação). 

FASE IV | DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO 

 



CONTACTOS 

 

Clube da Empregabilidade e do 

Empreendedorismo  

Av. Defensores de Chaves, 52 – 6º piso. 

 

• www.santacasaempreende.scml.pt  

• santacasaempreende@scml.pt 

• 213 472 090 

http://www.santacasaempreende.scml.pt/

