Resumo da fase de Manifestação de Interesse no âmbito do Programa de Financiamento
para Títulos de Impacto Social
Entre 22 de Setembro e 13 de Outubro de 2015 decorreu a fase de Manifestação de Interesse para
Títulos de Impacto Social (TIS), promovida pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
O grande interesse demonstrado pelas Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES)
corroborou a pertinência desta fase preparatória, no sentido de conhecer as especificidades e
necessidades do ecossistema de forma a melhor orientar potenciais candidaturas a TIS.
As Manifestações de Interesse evidenciaram em grandes números, algumas tendências regionais e
temáticas.
Cerca de 30% dos projetos submetidos têm o Norte como região de implementação, seguido pelo
Centro que conta com aproximadamente 20% dos projetos submetidos. Destaca-se ainda a
existência de cerca de 30 projetos com ambição de implementação dum TIS a nível nacional. As
regiões com menos projetos submetidos são o Alentejo e Algarve.
As temáticas da Proteção Social e Saúde representam cerca de metade dos projetos submetidos. Por
outro lado, um em cada seis projetos submetidos trabalham a temática do Emprego e Formação
Profissional. Existem ainda cerca de 30 projetos nas áreas da Educação e Justiça (ver gráfico 1).
Gráfico 1 – Distribuição das áreas das manifestações de interesse por região geográfica (NUTS II)
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Fonte: EMPIS (2015), Manifestações de Interesse a Títulos de Impacto Social

A fase de Manifestação de Interesse permitiu conhecer os principais pontos fortes e áreas de melhoria
das IIES no que respeita ao financiamento através dum Título de Impacto Social. De acordo com os
projetos submetidos é possível aferir que as IIES têm um conhecimento profundo sobre o problema
social sobre o qual atuam, assim como a capacidade para efetuar uma análise detalhada do públicoalvo que beneficia da sua intervenção. Contudo, denota-se alguma fragilidade para trabalhar
elementos-chave de uma potencial candidatura, como sejam a definição de indicadores de resultado
ou a criação de base de evidência para esses mesmos resultados (ver gráfico 2).

Gráfico 2 – Apreciação das manifestações de interesse por elementos-chave de uma candidatura

Fonte: EMPIS (2015), Manifestações de Interesse a Títulos de Impacto Social

É com base nestas aprendizagens que a Iniciativa Portugal Inovação Social irá orientar os próximos
passos, que se traduzem em workshops de apoio técnico.
A fase de Manifestação de Interesse para Títulos de Impacto Social foi o primeiro momento de
interação direta entre a Iniciativa Portugal Inovação Social e as Iniciativas de Inovação e
Empreendedorismo Social. Neste sentido, seria expectável que alguns dos projetos submetidos
pudessem ter, à partida, maior adequação a outros Programas de Financiamento à inovação social –
nomeadamente o Programa de Parcerias para o Impacto e o Programa de Capacitação para o
Investimento Social, ou mesmo a outros apoios previstos no âmbito do Portugal2020 para a área
social. De facto, cerca de 95% das Manifestações de Interesse foram consideradas válidas e, sempre
que relevante, foi feita a respetiva sugestão de enquadramento nos diferentes Programas de
Financiamento disponíveis.
Por fim, convidamo-lo a consultar regularmente o website da Iniciativa Portugal Inovação Social onde
encontrará toda a informação sobre os próximos passos do processo referente aos Programas de
Financiamento da Iniciativa Portugal Inovação Social (http://www.inovacaosocial.portugal2020.pt/),
incluindo o Programa de Financiamento para Títulos de Impacto Social.

