
 

 

 _ ISA FJN: são 266 os estudantes com bolsas da FJN, que 
pretende investir mais 3 milhões de euros em 2022 

Fundação José Neves chega aos 2 milhões 
de euros no pagamento de propinas aos 
portugueses 

São já 266 os portugueses que beneficiam do pagamento das suas 
propinas através do programa de bolsas reembolsáveis da Fundação 
José Neves, que acaba de atingir os 2 milhões de euros. Até final de 
2022 estão ainda disponíveis 3 milhões de euros para investir no 
upskill ou reskill de competências.  

Já terminaram a formação 116 alunos e os níveis de aumento de 
empregabilidade e de aumentos salariais são muito relevantes. No 
evento anual da FJN a 21 de junho serão apresentados os dados de 
impacto detalhados. 

Os interessados em beneficiar destas bolsas deverão submeter a sua 
candidatura em https://joseneves.org/pt/isa após se inscreverem com 
sucesso num dos 352 cursos elegíveis de 38 instituições de ensino, aos 
quais se juntou a Universidade Católica Portuguesa e na qual arrancam 
em maio edições dos seguintes cursos: Programa Avançado de Gestão 
para Executivos (Católica Lisbon School of Business & Economics) e 
Pós-Graduação Fashion Management (Católica Porto Business School). 

O processo de candidatura é simples e muito intuitivo, e se o curso 
desejado não estiver disponível pode ser sugerida a sua inclusão 
através do website da FJN. 

O programa de bolsas ISA FJN da Fundação José Neves garante o 
pagamento integral da propina para aqueles que queiram continuar 
ou retomar os estudos e esse investimento só é reembolsado se e 
quando o estudante atingir as condições previamente definidas e que 
permitirão fazê-lo de forma sustentada.  

“Acabámos de ultrapassar a marca dos 2 milhões de euros de propinas 
pagas pela FJN, um número que demonstra a aceitação deste 
programa pelos portugueses e também pelas instituições de ensino, 
que são já 38. Mais importante é o impacto destas bolsas na vida das 
pessoas quer a nível de empregabilidade quer a nível de remuneração. 
Sabemos hoje que a grande maioria dos estudantes que terminaram 
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as respetivas formações conseguiram emprego na área de ensino e 
muitos já se encontram mesmo a devolver. Temos como objetivo 
democratizar o acesso à educação e preparar os portugueses para as 
competências e os empregos do futuro. Queremos chegar a cada vez 
mais pessoas e pretendemos investir até final do ano mais 3 milhões 
de euros”, refere Carlos Oliveira, Presidente Executivo da Fundação 
José Neves. 

Esta é uma oportunidade para os jovens que pretendem candidatar-se 
a mestrados, pós-graduações, bootcamps e outros cursos intensivos, 
mas também para todos aqueles que pretendem aprender ao longo da 
vida e fazer upskill ou reskill de competências. 

O ISA FJN é um programa de bolsas reembolsáveis, baseado no 
modelo de acordo de partilha de rendimentos (Income Share 
Agreement), e tem como objetivo apoiar os portugueses no acesso aos 
cursos e formações que lhes permitam adquirir as competências para 
os empregos do futuro, através do pagamento integral da propina.  

Dirigido aos estudantes e a todos aqueles que já estão no mercado de 
trabalho, o ISA FJN facilita o acesso dos portugueses a cursos e 
formações onde existe uma grande necessidade de talento. 

Além do ISA FJN, a Fundação José Neves conta também com o portal 
Brighter Future, que é a maior base de conhecimento sobre Educação 
e Competências em Portugal, ao permitir comparar e relacionar 
informações sobre cerca de 4.000 cursos e formações, mais de 200 
profissões e mais de 200 competências relevantes. Esta plataforma 
transforma dados em factos e informação relevante para que 
profissionais e estudantes possam tomar as melhores decisões para o 
seu futuro. 

__________________________________ 
 
Para mais informações contacte por favor:  
João Tomásio | joao.tomasio@f5c.pt | 937 416 285  

__________________________________  
 
 
Sobre a Fundação José Neves 
A Fundação José Neves (FJN), instituição sem fins lucrativos, foi fundada por José Neves, 
empreendedor e fundador da Farfetch. Está focada na Educação e nas competências do futuro 
e tem como missão ajudar a transformar Portugal numa Sociedade do Conhecimento e colocar 
o País na liderança do desenvolvimento humano. Para atingir os seus objetivos, a Fundação José 
Neves aposta em Programas e ferramentas práticas (como a plataforma Brighter Future, o 
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programa ISA FJN e a app 29k FJN) que permitem a qualquer cidadão encontrar soluções para 
continuar a aprender ao longo da vida. 
Mais informações disponíveis em http://joseneves.org/pt/media. 
 
Sobre o ISA FJN 
O ISA FJN é um programa de bolsas reembolsáveis baseado no modelo de acordo de partilha de 
rendimentos (Income Share Agreement) e tem como objetivo apoiar os portugueses no acesso 
aos cursos e formações que lhes permitam adquirir as competências para os empregos do 
futuro, através do pagamento integral da propina. Dirigido aos estudantes e também a todos 
aqueles que já estão no mercado de trabalho, o ISA FJN facilita o acesso dos portugueses a 
cursos e formações onde existe uma grande necessidade de talento. O estudante só 
reembolsará este apoio à Fundação quando e se atingir as condições previamente definidas. 
 
Sobre o Brighter Future 
O portal Brighter Future é a maior base de conhecimento sobre Educação, Empregabilidade e 
Competências em Portugal, ao permitir comparar e relacionar informações sobre cerca de 
4.000 cursos e formações, mais de 200 profissões e mais de 200 competências relevantes. São 
parceiros da FJN no portal Brighter Future, o INE, o IEFP, a DGES, as Universidades do Minho e 
de Aveiro, as tecnológicas Microsoft, Outsystems e Contentful, entre outros. 

Sobre o 29k FJN 
O 29k FJN é um programa de desenvolvimento pessoal lançado pela Fundação José Neves com 
o objetivo de fortalecer a saúde mental, o equilíbrio emocional e o bem-estar, de forma a 
ajudar a potenciar o desenvolvimento pessoal de 1 milhão de portugueses. O novo programa 
da FJN é totalmente digital e gratuito, disponibiliza cursos, exercícios e meditações em 
português e está ao alcance de todos, através de uma aplicação disponível para iOS e Android 
que pode ser descarregada no link https://joseneves.org/pt/29-k-fjn.   
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