


Problemas Sociais 

Respostas 
Tradicionais 

Novas 
Respostas 

 Diferentes das convencionais 

 Mais eficazes no combate ao            
problema social 

 Mais eficientes na utilização de recursos 

Setor Público Setor Privado Setor Social 



Problema 

Social 

Exemplos: 

 Abandono escolar 

 Desemprego jovem 

 Isolamento social 

 Exclusão digital 

 Reinserção de ex-reclusos 

 Empregabilidade de pessoas com 
deficiência 

 Obesidade infantil 

… 

Nova ideia 
para combater o 

problema 

INOVAÇÃO 

SOCIAL 

Iniciativas de 

Inovação e 

Empreendedorismo 

Social (IIES) 



Iniciativa Portugal Inovação Social 

Iniciativa pública criada como resposta do Estado Português à prioridade 
atribuída à inovação e ao empreendedorismo social inscrita no Acordo de 
Parceria Portugal 2020. 

OBJETIVOS 

 Promover o empreendedorismo e a inovação social em Portugal, como forma de gerar 
novas soluções, numa lógica complementar às respostas tradicionais, para a resolução de 
importantes problemas societais. 

 Dinamizar o mercado de investimento social, criando instrumentos de financiamento 
mais adequados às necessidades específicas do setor da economia social e dos projetos 
de inovação e empreendedorismo social. 

 Capacitar os atores do sistema de inovação e empreendedorismo social em Portugal, 
melhorando os níveis de resposta das entidades da economia social e contribuindo para 
a sua sustentabilidade económica e financeira. 



Instrumentos de 
Financiamento 
Ajustados ao Ciclo de Vida das IIES 



OBJETIVO 

Melhorar as competências organizativas e de gestão 
necessárias ao desenvolvimento de projetos de inovação e 

empreendedorismo social, colmatando lacunas e 
preparando as organizações que os implementam para 

atrair e aplicar investimento social. 
 



Apoio 
financeiro não 
reembolsável 

Apoio     
direto ao 

beneficiário 

Custos 
elegíveis 

financiados    
a 100% 

Até 50.000 € 

Custos 
simplificados 

(montante 
fixo)  

Avaliação dos 
prestadores 
externos de 
capacitação 
envolvidos 

Até 18 meses 



Intervenções  
Elegíveis 
 
Plano de Capacitação 
 
 Diagnóstico de Necessidade de 

Capacitação (intervenção zero) 
 
 Até 5 intervenções de 

capacitação adicionais 
 

O investidor social não vinculativo 

Domínios de 
Capacitação 
 
1. Modelo de criação de valor 

2. Avaliação de impacto 

3. Estratégia, parcerias e crescimento 

4. Marketing, comunicação e angariação 

de fundos 

5. Estrutura, governação, liderança  

e recursos humanos 

6. Gestão financeira, controlo e risco 

7. Gestão de operações e tecnologia  

de informação 

Formato das 
Intervenções 
 
 
Consultoria  
Formativa 
 
Mentoria 
 
Formação 
Certificada 



Beneficiários 

Subsetor 
comunitário e 

autpgestionário 

Associações 
com fins 

altruísticos 

IPSS Misericórdias 

Associações 
mutualistas 

Cooperativas 

Fundações 

Entidades da                  
Economia Social 



1º AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURAS 

 

Período 

de 21 de março de 2017 

a 19 de junho de 2017 

   

Dotação 

3.000.000€ 

 



OBJETIVO 

Apoiar a criação, desenvolvimento ou crescimento de 
projetos de inovação e empreendedorismo social, em 
formato de cofinanciamento com investidores sociais, 

estimulando a filantropia de impacto e contribuindo para 
um modelo de financiamento mais estável, eficaz e 

duradouro. 
 



Incentivo à 
filantropia com 
impacto social 

Cofinanciamento 
Investidor 

Social/Fundos 
públicos 

Projetos com 
duração entre  1 

e 3 anos 

Mínimo 50.000 € 
de financiamento 

público 

Mentoria 
realizada pelo 

Investidor Social  

Financiamento 
público máximo 

70% 



Beneficiários 

Subsetor 
comunitário e 

autpgestionário 

Associações 
com fins 

altruísticos 

IPSS Misericórdias 

Associações 
mutualistas 

Cooperativas 

Fundações 

Entidades da                  
Economia Social 



OBJETIVO 

Apoiar projetos inovadores que respondam a problemas sociais 
em áreas de política pública (Emprego, Proteção Social, Saúde, 

Justiça e Educação), contratualizando-se um Pagamento por 
Resultados. Os projetos funcionam com base numa parceria 

entre Investidores Sociais (que financiam o projeto), Entidades 
Públicas (que validam alinhamento do projeto com a política 
pública e a relevância dos resultados esperados) e Entidades 

Implementadoras (que concretizam o projeto). 



Soluções 
inovadoras na 
prestação de 

serviços públicos 

Investidor Social  
financia o projeto  

(mínimo 50.000€) 

Projeto com 
duração entre 1 e 

5 anos 

Entidade Pública 
valida 

alinhamento com 
política pública 

Reembolso com 
base  nos 

Resultados 

Entidade 
implementadora 
realiza o projeto 



Ações 
Elegíveis 
 
 
 Desenvolvimento de produtos, 

serviços ou processos 
inovadores nos domínios de 
atuação da política pública, que 
permitam ganhos mensuráveis 
passíveis de validação. 

Domínios  
Temáticos 
 
 

• Proteção Social  |  Instituto da Segurança Social 

• Saúde  |  Direção Geral de Saúde 

• Justiça  |  Direção Geral de Reinserção e dos Serviços 
Prisionais  | Centro de Estudos Judiciários 

• Emprego  | Instituto do Emprego e Formação Profissional 

• Educação  |  Direção Geral de Educação 



Beneficiários 

ENTIDADES 
IMPLEMENTADORAS 

. Entidades privadas do 
setor empresarial ou social 

ENTIDADES 
PÚBLICAS 

. Entidades do setor público 
com competência de 

política pública 

INVESTIDORES 
SOCIAIS 

. Entidades privadas do 
setor empresarial ou social 



OBJETIVO 

Financiar as Organizações da Economia Social (OES) e as 
start-up sociais envolvidas em projetos de inovação e de 

empreendedorismo social, colmatando a resposta 
insuficiente do setor financeiro às necessidades específicas 

do financiamento deste tipo de projetos. 



Fundos de Empréstimos 

Financiamento da inovação em OES 
estabelecidas centrado em “inovação 
organizacional e de processos” e novos 

serviços não tipificados 

66,5M€ 

DÍVIDA  

Mecanismo assimétrico de partilha de risco 

Fundos de Empreendedorismo 
Social  

Operações de Investimento 
Social desenvolvidas por 

Business Angels  

Financiamento do crescimento e consolidação de start-ups 
sociais de elevado potencial centrado em “inovações de produto / 

serviço” replicáveis 

(Reg. UE nº 346/2013 e Lei nº 18/2015 de 4 de março) 

QUASE-CAPITAL E CAPITAL 

Mecanismo assimétrico de partilha de retorno 

28,5M€ 





Contactos 

 www.inovacaosocial.portugal2020.pt  

 alexandra.neves@inovacaosocial.portugal2020.pt CENTRO 910888083 

ALENTEJO: Francisco Fragoso 966 242 480 

NORTE: Helena Loureiro 915 303 915 

Tel. geral: 239 863 577/8  

Localização: 

Rua Bernardim Ribeiro, 80 | 

3000-069 Coimbra | 

mailto:alexandra.neves@inovacaosocial.portugal2020.pt

