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INOVAÇÃO SOCIAL E INVESTIMENTO SOCIAL:
UMA APOSTA ESTRATÉGICA EM PORTUGAL
O que é a iniciativa Portugal Inovação Social?
Criada no âmbito do Portugal2020, a iniciativa Portugal Inovação Social é o primeiro programa de um
Estado Membro destinado à dinamização da Inovação Social financiado por fundos estruturais europeus.
É uma iniciativa pioneira e transversal que vai mobilizar mais de 150M€ de verbas do Portugal 2020 para
o apoio a iniciativas de inovação e empreendedorismo social (IIES) em Portugal, bem como para a
dinamização de práticas de investimento social que tragam novos investidores e maior escala ao
financiamento da inovação social.

O que é Inovação Social?
Inovação social é uma solução distinta para um problema da sociedade com impacto positivo
comprovado e superior às soluções existentes, tendo em conta o custo de oportunidade dos recursos
utilizados. Uma inovação social deve, idealmente, ser simples na conceção, replicável para outros
contextos e assente em recursos baratos e abundantes, ou então em recursos e modelos de negócio
altamente escaláveis. A inovação social é o resultado bem sucedido de um processo de
empreendedorismo social. Existem em Portugal numerosas iniciativas de inovação e empreendedorismo
social (IIES) de elevado potencial de impacto em áreas como a empregabilidade, a prevenção de
problemas de saúde, a promoção do sucesso escolar, a redução de desperdícios, o combate à pobreza e
exclusão, entre outras. Estas iniciativas necessitam de um ecossistema de capacitação e financiamento
para crescerem e terem mais impacto, podendo surgir no seio de organizações já estabelecidas ou ter
origem em novas gerações de empreendedores sociais. A inovação social é assim um motor fundamental
para a melhoria das respostas aos desafios sociais, tanto ao nível do dinamismo e sustentabilidade da
economia social como da inovação em políticas públicas.

O que é Investimento Social?
Investimento social pressupõe a aplicação de capital em projetos, organizações ou fundos para o
desenvolvimento de IIES, com o objetivo de obter um retorno/reembolso do capital e um retorno de valor
para a sociedade. A monitorização dos dois tipos de retorno é um elemento diferenciador do investimento
social, influenciando a tomada de decisão do investidor. O investimento social comporta um espectro amplo
de modelos de financiamento, desde a filantropia de impacto em que o retorno é medido apenas em termos
do impacto social gerado, aos fundos de empreendedorismo social em que prevalece a expetativa de
obtenção de retorno financeiro associado ao impacto social. As características distintivas do investimento
social são o acompanhamento e capacitação das iniciativas apoiadas, a adequação do instrumento de
financiamento à natureza do projeto, e a preocupação com a medição de impacto.
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Quais os instrumentos de financiamento da Portugal Inovação Social?
A Portugal Inovação Social dispõe de quatro instrumentos de financiamento em 2016, com dotações do
Fundo Social Europeu (FSE), que apoiam iniciativas de inovação e empreendedorismo social com
intervenção nas regiões de Norte, Centro e Alentejo:
1) Capacitação para o Investimento Social (15M euros): subvenções para reforçar as capacidades
organizativas e as competências de gestão das IIES, com o objetivo de as tornar mais preparadas para
captar e aplicar investimento social.
2) Parcerias para o Impacto (15M euros): subvenções para cofinanciar, a par com investidores sociais
que invistam na lógica de filantropia de impacto, os planos de desenvolvimento de iniciativas de
inovação e empreendedorismo social.
3) Títulos de Impacto Social (TIS) (25M euros): contrato entre investidores sociais, entidades públicas
e entidades da economia social ou privadas, para concretizar resultados sociais específicos. Se os
resultados sociais contratualizados forem alcançados, os investidores são reembolsados pelo seu
investimento inicial.
4) Fundo para a Inovação Social (FIS) (95M euros): fundo grossista que co-investe, numa lógica
reembolsável através de intermediários financeiros (bancos, capitais de risco e business angels), em
IIES com o objetivo colmatar falhas de mercado no acesso deste tipo de iniciativas a financiamento.
O desenvolvimento destes instrumentos de financiamento, alavancando fundos públicos e privados,
promoverá a prática de investimento social com o objetivo último de aplicar mais recursos financeiros
em projetos societais sustentáveis, geradores de impacto e promotores da melhoria do bem-estar social.

Qual a relevância internacional dos temas da inovação social e investimento social?
O tema da inovação social está crescentemente presente na agenda nacional, com o Grupo de Trabalho
Português de Investimento Social, na agenda europeia com a Social Business Initiative, e na agenda
mundial. Portugal foi convidado em 2015 para fazer parte de um restrito grupo de cinco países que se
juntam aos países do G8 na liderança da agenda mundial de investimento social.

Links úteis para saber mais sobre o tema de investimento social:
Grupo de Trabalho Português de Investimento Social: http://investimentosocial.pt/
EU Social Business Initiative: http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises/
Global Steering Group on Social Impact Investing: http://www.socialimpactinvestment.org/
Relatório da OCDE sobre investimento social: http://www.oecd.org/sti/ind/social-impact-investment.pdf
Global Impact Investing Network (GIIN): https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/
European Venture Philanthropy Association: http://evpa.eu.com/knowledge-centre/
Informações: www.inovacaosocial.portugal2020.pt
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