
 

 

N/REF. 99/10                                                     Angra do Heroísmo, Julho de 2010 

 

ASSUNTO:  EEMMPPRREEEENNDDEE  JJOOVVEEMM.. 

 

 

Caro Associado, 

 

Vimos informá-lo sobre a publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 25/2010/A, no  Diário da República, 

1.ª série,  n.º 14, de  22 de Julho, que cria e regulamenta o novo Empreende Jovem — Sistema de Incentivos 

ao Empreendedorismo. 

 

O Empreende Jovem tem por objectivo contribuir para o incremento de uma nova cultura empresarial, 

baseada no conhecimento e na inovação, introduzindo uma cultura de risco e vontade empreendedora, 

através do estímulo ao aparecimento de novos empreendedores, capazes de contribuir para a diversificação 

e renovação do tecido empresarial. 

 

Âmbito: Projectos de investimento que promovam a criação de empresas detidas maioritariamente por 

jovens empreendedores, nos sectores de Comércio, Indústria, Construção, Energia, Ambiente, 

Armazenagem, Turismo, Informação e comunicação, Educação, Saúde e apoio social e Serviços, de acordo 

com a Classificação Portuguesa das Actividades Económicas (CAE), Revisão 3, revista pelo Decreto-Lei n.º 

381/2007, de 14 de Novembro. 

 

Excluem-se as actividades incluídas nas divisões 05 (Extracção de hulha e lenhite), 06 (Extracção de petróleo 

bruto e gás natural), 07 (Extracção e preparação de minérios metálicos), 09 (Actividades dos serviços 

relacionados com as indústrias extractivas), 19 (Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de 

aglomerados de combustíveis), 49 (Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou gasodutos), 50 

(Transportes por água) e 51 (Transportes aéreos), bem como as actividades incluídas nas subclasses 20142 

(Fabricação de carvão (vegetal e animal) e produtos associados), 52211 (Gestão de infra-estruturas dos 

transportes terrestres), 52220 (Actividades auxiliares dos transportes por água) e 52230 (Actividades 

auxiliares dos transportes aéreos). 

  



 

 

O Empreende Jovem não abrange os investimentos apoiáveis pelo Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural (FEADER). 

 

Promotores: Empresários em nome individual, Estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada, 

Sociedades comerciais e Cooperativas, detidos maioritariamente por jovens empreendedores com idade 

compreendida entre os 18 e os 35 anos, titulares de nível de formação mínimo correspondente à 

escolaridade obrigatória. 

Os jovens empreendedores que tenham gozado de licença de parentalidade até à idade limite referida 

podem candidatar-se ao Empreende Jovem até aos 40 anos. 

 

Incentivo: Subsídio não reembolsável com taxas base de 50% para as ilhas de São Miguel e Terceira, 55% 

para as ilhas do Faial e Pico e 60% para as restantes ilhas. 

  

Majorações à taxa de incentivo:  

• 5%, quando os projectos incidam sobre actividades no domínio das ciências do mar, da biotecnologia 

e das tecnologias agro-alimentares, tecnologias da saúde, tecnologias da informação e energias 

renováveis; 

• 5%, no caso de projectos premiados no âmbito do Concurso Regional de Empreendedorismo; 

• 5%, no caso de projectos cujos jovens empreendedores tenham frequentado, com aproveitamento, 

até ao encerramento do processo, um curso de empreendedorismo, homologado pela direcção 

regional com competência em matéria de formação profissional, assim como aos titulares de 

licenciatura, cujo plano de curso integre esta formação; 

• 5%, no caso de projectos em que o capital é detido, em pelo menos 75%, por jovens 

empreendedores. 

Apresentação de candidaturas: As candidaturas são apresentadas exclusivamente através de formulário em 

suporte electrónico, a enviar pela Internet e poderão ser efectuadas em contínuo. 

  

Disposições transitórias: O Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/A, de 31 de Julho, continua a aplicar-se 

aos projectos de investimento apresentados no âmbito do sistema de incentivos por ele criado e ainda não 

encerrados. 

 



 

 

Norma revogatória: Sem prejuízo do referido no ponto anterior, é revogado o Decreto Legislativo Regional 

n.º 27/2006/A, de 31 de Julho. 

 

Para mais informações aceda a www.ccah.eu – Gestão de incentivos, ou contacte o Departamento de Gestão 

de Incentivos, através do e-mail incentivos@ccah.eu, ou através do número de telefone 295 204 810. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


