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ASSUNTO: Programa COOPJOVEM – Portaria nº 354/2015

Exmos. Senhores,

Junto se envia a Portaria nº 354/2015, de 13 de Outubro, publicada no Diário da

República, 1ª série, nº 200, a qual vem introduzir algumas alterações ao Programa

COOPJOVEM relacionadas com o Portugal 2020 e revoga a Portaria nº 432-E/2012, de 31

de Dezembro.

Conforme referido no Artigo 2º da Portaria hoje publicada, o COOPJOVEM tem por

objetivo promover a cooperação, através dos seguintes apoios:

a) A concessão de bolsa aos jovens para o desenvolvimento do projeto cooperativo de

acordo com os níveis de qualificação;

b) A concessão de apoio técnico aos jovens para desenvolvimento de competências nas

áreas do empreendedorismo cooperativo, da capacitação na estruturação do projeto

cooperativo, e para implementação e consolidação da atividade da cooperativa;

c) A concessão de apoio financeiro para a criação e instalação da cooperativa;

d) A concessão de acesso ao crédito ao investimento, bonificado e garantido nos termos da

tipologia MICROINVEST.



Em particular, destacamos as seguintes disposições deste diploma:

- Artigo 1º - Objeto: o programa é aplicável ao território de Portugal Continental;

- Artigo 3º – Destinatários – os destinatários do programa terão que reunir

cumulativamente os seguintes requisitos: ter idade compreendida entre os 18 e 29 anos e

possuir, pelo menos, o nível 2 de qualificação à data de apresentação da candidatura, bem

como serem jovens que não trabalham, não estudam e não se encontram em formação;

- Artigo 6º - Apoio técnico: passa a ser assegurado apenas pela CASES;

- Artigo 7º – Prevê um novo apoio financeiro, não reembolsável, num limite máximo de

15.000 € e pelo prazo de 1 ano, para a criação e instalação da cooperativa;

- Artigo 9º - Condições de elegibilidade: a criação líquida de postos de trabalho passa a

exigir a celebração de contrato de trabalho com, pelo menos, um trabalhador, e a manter

durante pelo menos 3 anos;

- Artigo 12º - Apresentação das candidaturas: a CASES terá um máximo de 60 dias para

análise e seleção das candidaturas.

Com os melhores cumprimentos,

Ana Vieira

Secretária-Geral












