
INVESTIMENTO

Investimento social quer
apanhar boleia do Portugal 2020
Grupo de trabalho português apresenta esta quinta feira um relatório com cinco
recomendações para dinamizar um mercado de investimento social em Portugal
Criar instrumentos financeiros e formar entidades estão entre as sugestões

PATRÍCIA ABREU

pabreu@negocios pt

Oinvestimento social éumconceitoquejá existe há alguns anos
mas só agora está a

chegar ao mercado português Com
a criação da Portugal Inovação So
cial que pretende apanhar a boleia
dos fundos comunitários o país
quer acelerar o desenvolvimento da
inovação social nos próximos cinco

anos Eháumgrupo de trabalho que
temcinco recomendações para que
este mercado se torne uma realida

de em Portugal
Colocar o investimento privado

ao serviço da sociedade é abasedo in
vestimento social Mas é também
um desafio sobretudo quando a
maioria dos intervenientes sociais

desconhece este novoconceito Aim

plementaçãodas basesparaqueo in
vestimento social se tome nummer

cado atractivo está em marcha
apoiada entre outros porfundos eu
ropeus O Portugal Inovação Social
pode captar até 150milhões de euros
do Portugal 2020 dinheiro com o

qual serácriadoo fundo de inovação
social bem como programas de ca
pacitação e de filantropia de impac
to E será utilizado para reembolsar
títulos de impacto social

Estes fundos serãoumimportan
te aliado de umgrupode trabalhoque
conta com a parceria da Comissão
Europeia Fundação Calouste Gul
benkian Laboratório de Investimen
to Social e Social Finance além do
contributo de mais de duas dezenas

de organizações para que até 2020
se consiga criar este mercado social
em Portugal adiantouAntónioMi
guel coordenadordoLaboratóriode
Investimento Social ao Negócios

As várias análises realizadas

chegaram à conclusão de que ainda
hámuitopor fazer As entidades da
economia social têm um problema
grave de tesouraria e não se focam
nos problemas sociais que têm de
tratar diz LuísaValle A directora
do programaGulbenkian de desen
volvimento humano realça os cus
tos sociais dessa situação bem
como a ausência de projectos de
longo prazo Problemas que podem
ser superados recorrendo ao mer
cado de inovação social

O grupo de trabalho do qual a
Gulbenkian faz parte preparou um
relatório que vai apresentar esta

quinta feira 25 de Junho em Lis
boa onde deixa cinco recomenda
ções Reforçar as competências das
entidades da economia social in
troduzir instrumentos financeiros

adequados ao sector social promo
veruma culturade orientação para
os resultados bem como uma lin
guagemcomum e apoiarumarede
de intermediários são as metas a

atingir
Carla Pinto vice presidente da

CooperativaAntónio Sérgio para a
Economia Social CASES reco
nhecendo que as entidades não es
tão preparadas para esta nova rea
lidade salientaque é fundamental
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apostar na formação e orientar as
organizações do sector social para a
medição de resultados Até porque
o novo quadro comunitário exige
resultados As entidades têm de

se preparar para novas oportunida
des remata

DESCODIFICADOR

O que é o
investimento social

O investimento social é um novo

conceito que tem vindo a ganhar
cada vez mais relevância um pouco
por todo o mundo O investimento
social tem como objectivo que o ca
pital seja aplicado para gerar um re
torno para a sociedade nomeada
mente na resolução de um proble
ma social como o desemprego ou a
criminalidade Mas ao mesmo tem
po garantir a sustentabilidade finan
ceira dos projectos Medir resulta
dos é fundamental nestas iniciativas

financiadas através do investimen

to social Uma nova realidade que
constitui uma alternativa para
apoiar as entidades da economia so
cial como fundações ou organiza
ções no acesso a fontes de financia
mento O Reino Unido é um dos pio
neiros nesta matéria tendo lançado
o primeiro título de impacto social
no mundo em 2010 sob o nome ofi

cial One Service Já Portugal está
a dar os primeiros passos nesta nova
realidade

Academia
de Código
testa títulos
de impacto
social no país

AAcademiade Código Júnior lançou
uma nova forma de investir no sec

tor social em Portugal Trata se do
primeiro projectofinanciadoatravés
de títulos de impacto social no país
numa iniciativaquejuntou aFunda
ção Calouste Gulbenkian e a Câma
raMunicipal de Lisboa O objectivo
é através da utilizaçãode robôs colo
cados emtrês escolas conseguir cati
var o interesse dos mais jovens e
combater assim o insucesso escolar

120 mil euros foi o valor investi

do pela Fundação Calouste Gul
benkian num projecto lançado no
início deste ano que junta o investi
mento privado e os interesses so
ciais Umprojecto piloto emPortu
gal onde a Code for all vai testar o
ensino de programação informática
junto de 65 alunos do ensino básico
emtrês escolas de Lisboa O objecti
vo é recorrer a robôs para melhorar
a capacidade de resolução deproble
mas e o seu desempenho escolar em
Português e Matemática

Ao contrário dos tradicionais

apoios sociais neste caso o investi
dor assume o risco e financia o pro
jecto Caso sejam alcançados os re
sultados pretendidos neste caso a
Câmara Municipal de Lisboa irá
reembolsar a Fundação Calouste
Gulbenkian pelo capital investido
As entidades locais vão transferir o

risco para um investidor e só pagam
se for bem sucedido explicaAntó
nio Miguel fundador do Laborató
rio de Investimento Social

Num momento em que o ano
lectivo já terminou falta agora apu
rar os resultados deste projecto
Mas o Laboratório de Investimen
to Social tem já mais projectos na
calha De acordo comAntónio Mi

guel jáforam concluídos os estudos
de viabilidade para quatro projec
tos na área da saúde diabetes do
Tipo II empregabilidade jovem
medição escolar e para evitar a ins
titucionalização de crianças e jo
vens em risco

Vamos avançar em Setembro
Envolver potenciais investidores
organizações entidades públicas
etc explica o responsável E o pri
meiro passo para uma proposta de
investimento conclui
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