
_O INVESTIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ NEVES NA TUA FORMAÇÃO

E se, em vez de pagares as propinas todos os trimestres, pudesses pagar apenas quando conseguires um emprego? Melhor: e 

se o valor a pagar fosse ajustado ao teu salário? Começar a estudar já sem preocupações com propinas e pagar com os teus 

salários futuros - este é o contributo da Fundação José Neves para a Educação em Portugal, sem barreiras.

O ISA FJN é um acordo de partilha de rendimentos que protege os estudantes, para que possas investir na tua educação e 

reembolsar o valor investido pela FJN mais tarde, mas apenas quando e se conseguires o rendimento expectável para a tua 

função.

_O QUE É O ISAº FJN?

Uma oportunidade única para estudar sem preocupações financeiras. Um contributo da FJN e dos seus parceiros para um 

futuro melhor.

_PARA OS QUE MOLDAM O FUTURO, HOJE

O ISA FJN destina-se a estudantes e profissionais residentes em Portugal, que pretendam realizar uma formação (Mestrado, 

Pós-Graduação, MBA, Formação para executivos, Curso Vocacional, Curso Profissional ou Bootcamp), dentro da rede de 

parceiros FJN, com uma duração máxima de 24 meses.

Podem beneficiar do ISA FJN todos aqueles que querem apostar na sua educação, no futuro e em Portugal.

_COMO FUNCIONA O ISA º FJN?

O ISA FJN funciona mediante candidaturas que serão analisadas pela Fundação José Neves. Depois de aprovadas, a FJN paga 

o valor total das propinas diretamente à Instituição de Ensino escolhida.

No final da formação, e apenas se o rendimento previsto para o desempenho da tua função for alcançado, o estudante 

procede ao reembolso do investimento à FJN, durante um período e valor pré-determinado.

Enquanto o estudante tiver um rendimento base inferior ao pré-estabelecido, não terá de iniciar o pagamento do valor 

investido pela Fundação José Neves. Se os rendimentos diminuírem ou se ficares desempregado, os pagamentos à FJN 

param.

JUNTOS TRANSFORMAMOS A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL 

Vamos manter o contacto?

HELLO@JOSENEVES.ORG

+351 227 669 440


