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INOVAÇÃO SOCIAL – UMA APOSTA ESTRATÉGICA EM PORTUGAL 
 

O que é a Inovação Social? 

A inovação social consiste no desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas da sociedade, com 

impacto positivo superior às soluções existentes, tendo em conta o custo de oportunidade dos recursos 

utilizados. A inovação social é um motor fundamental para a melhoria das respostas a problemas sociais, 

tanto ao nível do dinamismo e sustentabilidade da economia social como da inovação em políticas 

públicas. Estão já mapeadas em Portugal mais de 150 iniciativas de inovação e empreendedorismo social 

(IIES) de elevado potencial que necessitam de um ecossistema de apoio e financiamento para crescerem e 

terem mais impacto. 

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 pelos fundos estruturais 

europeus. É uma iniciativa pioneira e transversal que vai mobilizar pelo menos 150M€ de fundos do 

Portugal 2020 para a dinamização do ecossistema potenciador de iniciativas de inovação e 

empreendedorismo social (IIES) em Portugal, bem como para a criação de práticas de investimento social 

que tragam novos atores (empresas e investidores) e maior escala ao financiamento da inovação social.  

Que instrumentos de financiamento vão ser lançados pela Portugal Inovação Social?  

Os quatro instrumentos de financiamento da Portugal Inovação Social, a lançar em 2016, e respetivas 

dotações do Fundo social Europeu (FSE) são: 

1) Capacitação para o Investimento Social: subvenções para capacitar iniciativas de inovação e 

empreendedorismo social (IIES) com elevado potencial de impacto (15 M euros) 

2) Parcerias para o Impacto: subvenções para cofinanciar os planos de desenvolvimento de iniciativas de 

inovação e empreendedorismo social, a par com parceiros privados e públicos; (15 M euros) 

3) Títulos de Impacto Social (TIS): contratualização de resultados de intervenções sociais inovadoras em 

áreas de intervenção de políticas pública, gerando poupanças públicas e uma base de evidências de 

validação das inovações sociais; (25 M euros) 

4) Fundo para a Inovação Social (FIS): melhoria das condições de financiamento reembolsável à inovação 

social através do cofinanciamento a intermediários financeiros como bancos, capitais de risco e 

business angels que coloquem o seu capital para financiar iniciativas de inovação e empreendedorismo 

social, resolvendo assim as falhas de mercado já comprovadas por avaliação independente realizada 

no âmbito do Portugal2020; (95 M euros) 

Ao desenvolver estes instrumentos, alavancado os fundos públicos com fundos privados, pretende-se 

promover a prática de investimento social através do qual os recursos financeiros da sociedade civil são 

crescentemente investidos em projetos sustentáveis que promovem o bem comum. 
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Como é implementada a Portugal Inovação Social? 

A iniciativa Portugal Inovação Social é implementada por uma Estrutura de Missão financiada pela 

assistência técnica do Portugal2020 e tutelada pela Ministra da Presidência e da Modernização 

Administrativa. A estrutura de missão é liderada por uma comissão diretiva com larga experiência na 

inovação social, programação de financiamentos europeus e desenho de políticas públicas, presidida pelo 

Professor Filipe Santos, tendo como vogais a Dr.ª Carla Pedro e Dr.ª Teresa Bomba. A equipa tem sede em 

Coimbra, instalações em Lisboa e presença nas restantes regiões NUTS II do Continente, dinamizando 

polos regionais de inovação social. 

Quais são alguns exemplos de Inovação Social em Portugal? 

Existe um número crescente de iniciativas de inovação e empreendedorismo social em Portugal que têm 

ganho reconhecimento nacional e internacional. Alguns exemplos são: 

 

Plataforma digital que cria comunidade global de partilha de 
inovações no tratamento de doenças raras, gerando novas 
respostas dos doentes e promovendo inovações em práticas 
médicas já reconhecidas internacionalmente. 

 

Formação em código de programação dirigida a graduados 
para aumento de empregabilidade, bem como a crianças para 
melhoria da capacidade cognitiva e gosto pela informática. 
Primeiro título de impacto social (TIS) em Portugal. 

 

Modelo de inclusão de imigrantes através do ensino de línguas 
e cultura em comunidades organizadas ao nível da cidade. 
Criado em Leiria e em replicação por todo o país. Big Impact 
Award em 2015. 

 

Prevenção e tratamento na área da saúde oral para jovens 
oriundos de situações económicas desfavorecidas. Nascido no 
Porto e em replicação pelo país. Venceu prémio de 
Empreendedorismo social do INSEAD em 2014.  

 

Código universal para a inclusão pela cor dos 350 milhões de 
daltónicos que existem no Mundo. Iniciativa premiada 
nacional e internacionalmente e considerada uma das 
inovações que Portugal traz ao mundo. Ashoka Fellow e 
Prémio Chivas em 2016. 

   

Qual a relevância internacional dos temas da inovação social e investimento social? 

O tema da inovação social está crescentemente presente na agenda europeia, com a Social Business 

Initiative, e na agenda mundial, com o recente foco do G8 no tema do investimento de impacto, tendo 

Portugal sido 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. 

Informações: www.inovacaosocial.portugal2020.pt  Perguntas: geral@inovacaosocial.portugal2020.pt  
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