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REUNIÃO INTERMÉDIA
7 de Novembro de 2014

GRUPO DE TRABALHO PARA O INVESTIMENTO SOCIAL
O Grupo de Trabalho (GT) para o Investimento Social junta representantes dos sectores
privado, público e social em Portugal e a sua agenda será fundamental para a catalisação de um
mercado de investimento social no nosso país.

OBJETIVOS

RESULTADO FINAL

IDENTIFICAR SOLUÇÕES PARA
CRIAR UM ECOSSISTEMA
FAVORÁVEL A UM NOVO MERCADO
DE INVESTIMENTO SOCIAL

REUNIÕES COM EQUIPAS DE
TRABALHO PARA TEMAS
ESPECÍFICOS

IDENTIFICAR SOLUÇÕES PARA
CAPACITAR AS ORGANIZAÇÕES
PARA O IMPACTO E INVESTIMENTO
SOCIAL

WORKSHOPS TEMÁTICOS
PARA UMA AUDIÊNCIA
ALARGADA

IDENTIFICAR SOLUÇÕES PARA
MOBILIZAR CAPITAL PARA O SETOR
SOCIAL

REUNIÕES PLENÁRIAS
(TRIMESTRAIS)

RELATÓRIO COM
RECOMENDAÇÕES E PLANO
DE AÇÃO DIRECIONADO AOS
PRINCIPAIS STAKEHOLDERS:
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS,
INVESTIDORES E SETOR
PÚBLICO
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UMA TENDÊNCIA GLOBAL
Em 2013, durante a Presidência do UK no G8, foi lançada uma Social Impact Investment
Taskforce com o objectivo de juntar representantes do governo, sector privado e social dos
países do G8.

RESULTADOS DA G8 SOCIAL INVESTMENT TASKFORCE

RELATÓRIO FINAL COM
RECOMENDAÇÕES

RELATÓRIOS POR PAÍS

RELATÓRIOS TEMÁTICOS POR
EQUIPAS DE TRABALHO
FORMAS LEGAIS PARA NEGÓCIOS
SOCIAIS

MEDIÇÃO DE IMPACTO

ALOCAÇÃO DE ACTIVOS
DESENVOLVIMENTO
INTERNACIONAL
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GRUPO DE TRABALHO PARA O INVESTIMENTO SOCIAL
Na reunião de lançamento do Grupo de Trabalho Português para o Investimento Social foi
acordado que, dada a dimensão e diversidade dos diferentes membros do GT, seria importante
desenvolver equipas de trabalho focadas em temas específicos.

•
•
•
•
•
•
•

EQUIPA 1.
Criação de conhecimento e
inteligência de mercado

EQUIPA 2.
Capacitação para o impacto e
investimento social

Accenture
Everis
Católica - Lisbon
ISCTE Business School
NOVA SBE
Porto Business School
Portugal Economy Probe

• Câmara Municipal de Lisboa
• CASES
• Fundação Calouste
Gulbenkian
• Fundação EDP
• Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa

EQUIPA 3.
Instrumentos financeiros para o
setor social e enquadramento
legal
•
•
•
•

Banco de Portugal
Banco Montepio
BPI
Casa Civíl do Presidente da
República
• CMVM
• Fundo Bem Comum
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CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
Reunião Equipas de Trabalho,
2 e 6 de Outubro

Reunião de lançamento,
4 de Julho, 9:00

Reunião Equipas de Trabalho,
Por definir Janeiro
Reunião plenária #3,
6 de Fevereiro, 9:00

Reunião plenária #2,
7 de Novembro, 9:00

4 Workshops temáticos,
Fevereiro/Março/Abril
Reunião plenária #4,
8 de Maio, 9:00

Reunião Equipas de Trabalho,
Por definir Junho
Reunião plenária #5,
3 de Julho, 9:00
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OBJETIVOS PARA AS SESSÕES DE TRABALHO
O GT foi dividido em Equipas de Trabalho de forma a que os membros possam aprofundar
temáticas específicas essenciais para as recomendações finais. Apesar do trabalho em
paralelo, as agendas das Equipas de Trabalho serão partilhadas com o GT nas reuniões
plenárias.

AGENDA E OBJETIVOS PARA PRIMEIRA SESSÃO
• Breve revisita aos conceitos de investimento social, filantropia de impacto e outros
conceitos relevantes para o trabalho no âmbito do GT

• Apresentação da pesquisa do Laboratório de Investimento Social: casos de
estudo internacionais relevantes para cada equipa de trabalho
• Discussão em grupo e identificação dos temas prioritários para Portugal. Estes
temas serão alvo de uma análise detalhada e estudo de viabilidade nos próximos
meses, no âmbito do GT
O principal objetivo da primeira sessão de trabalho é identificar os temas prioritários que, na visão da
Equipa de Trabalho, devem ser alvo de análise detalhada nos próximos meses.
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GRUPO DE TRABALHO PORTUGUÊS PARA O
INVESTIMENTO SOCIAL
Sub-grupo 1 – Criação de conhecimento e inteligência de
mercado

Equipa de trabalho 1

CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO E
INFRAESTRUTURA DE MERCADO

CRIAR O ECOSSISTEMA DE INVESTIMENTO SOCIAL
A proposta de valor do investimento social assenta na articulação dos recursos e conhecimento
dos diversos agentes da economia e no alinhamento dos seus interesses e esforços em torno de
objetivos comuns, independentemente do seu setor de origem. Como o encontro de diferentes
partes não é fácil de promover, gerir ou sustentar, torna-se necessário criar condições para que
o mercado de investimento social funcione.
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CRIAR O ECOSSISTEMA DE INVESTIMENTO SOCIAL
A proposta de valor do investimento social assenta na articulação dos recursos e conhecimento
dos diversos agentes da economia e no alinhamento dos seus interesses e esforços em torno de
objetivos comuns, independentemente do seu setor de origem. Como o encontro de diferentes
partes não é fácil de promover, gerir ou sustentar, torna-se necessário criar condições para que
o mercado de investimento social funcione.
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TEMAS PARA ANÁLISE DA EQUIPA 1:
CONSTRUIR INFRAESTRUTURA DE MERCADO
CULTURA - ESCLARECER CONCEITOS, DAR FORMAÇÃO E CRIAR AWARENESS
SOBRE O TEMA
•

Laboratório de Investimento Social

•

Cultura de gestão orientada para os resultados e impacto

INFORMAÇÃO - DISSEMINAR INFORMAÇÃO RELEVANTE AOS ATORES
•

Unit Cost Database

CAPACITAÇÃO E INCENTIVOS - CAPACITAR OS AGENTES DO MERCADO –
INVESTIDORES, ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E SETOR PÚBLICO
•

Harvard Social Impact Bonds Lab

•

Investment and Contract Readiness Fund
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LABORATÓRIO DE INVESTIMENTO SOCIAL
O Laboratório de Investimento Social é um exemplo de intermediário do setor de investimento
social em Portugal e uma das suas áreas de atuação é a criação de conhecimento e inteligência de
mercado.
Objetivo: Clarificar a linguagem e alinhamento da cultura de investimento social, harmonizar conceitos e
princípios a seguir por todos, de maneira a evitar falhas de perceção e a promover a participação de todos os
agentes na criação conjunta de valor para a sociedade.
Abordagem de trabalho: Publicação de uma newsletter regular que divulgue notícias e trabalhos nacionais e
internacionais do setor e as atividades do Laboratório, designadamente as notas de investigação mensais sobre
temas específicos do setor de investimento social.
Notas de investigação

Newsletter

Trabalhos internacionais
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QUESTÕES PARA A EQUIPA DE TRABALHO
O Laboratório de Investimento Social é um exemplo de intermediário do setor de investimento
social em Portugal e uma das suas áreas de atuação é a criação de conhecimento e inteligência de
mercado.

• Há espaço para mais intermediários se juntarem ao setor? Que papel desempenhariam para
complementar a atuação do Laboratório?
• Que agentes da economia civil que já existem podem desempenhar um papel relevante na clarificação
da linguagem utilizada e harmonização de práticas?

• Qual o papel das Escolas de Negócio na promoção da cultura em torno do investimento social? Poderá
acontecer sob a forma de formação de executivos, módulos e workshops ou cadeiras de mestrado?
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CULTURA DE GESTÃO PARA OS RESULTADOS E IMPACTO
A implementação de uma cultura de gestão orientada para os resultados e impacto é um ponto
crucial na aproximação do lado da procura e da oferta do mercado de investimento social.

1) Foco no Modelo Lógico e Teoria da Mudança

2) Medição dos resultados e impacto
• European Standard on Social Impact Measurement desenvolvido por um sub grupo temático do Group of
Experts of the Comission on Social Entrepreneurship (GECES) ;
• Impact Reporting and Investment Standards (IRIS) desenvolvido pela Global Impact Investment Network
(GIIN);

QUESTÕES PARA A EQUIPA:
• Qual a estratégia a seguir para que seja implementada uma cultura de gestão para os resultados e
impacto no setor social em Portugal?

13

UNIT COST DATABASE
A Unit Cost Database é um exemplo de uma fonte de informação com uma abordagem inovadora
de quantificar os resultados sociais dos serviços públicos e que resulta de um trabalho de parceria
entre a New Economy e o HM Cabinet Office do Reino Unido.
Objetivo: Permitir às organizações sociais, investidores e intermediários do setor perceberem o valor económico
das suas ações, informar o desenho de novas soluções socias e promover a contratualização de serviços sociais
com base em resultados.
Abordagem: A Unit Cost Database é uma compilação de mais de 600 estimativas de custos unitários para as
respostas tradicionais do setor público aos principais desafios sociais. A Unit Cost Database está disponível online
numa folha de excel que qualquer utilizador pode descarregar.
Áreas de atuação: Até à data, inclui informação para as seguintes áreas: crime, educação e competência,
emprego e economia, incêndios, saúde, habitação e serviços sociais.
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QUESTÕES PARA A EQUIPA DE TRABALHO
A Unit Cost Database é um exemplo de uma fonte de informação com uma abordagem inovadora
de quantificar os resultados sociais dos serviços públicos e que resulta de um trabalho de parceria
entre a New Economy e o HM Cabinet Office do Reino Unido.

• Que bases de dados ao serviço da economia social existem em Portugal? A informação existente está
centralizada? Existe alguma base de dados de custos unitários acerca dos serviços sociais públicos?
Quem detém esta informação
• Qual a relevância de uma base de dados semelhantes à Unit Cost Database para a catalisação do setor
de investimento social em Portugal?

• Como se criaria uma Base de Dados de Custos Unitários Portuguesa? Que instituições teriam um papel
relevante na criação desta base de dados? Como se prepararia o ecossistema para a utilização de tal?
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HARVARD SOCIAL IMPACT BONDS LAB E INVESTMENT AND CONTRACT
READINESS FUND
O Harvard Kennedy School Social Impact Bond Technical Assistance Lab é um projeto incubado
na Harvard Kennedy School em que os alunos prestam serviços de capacitação pro bono a
entidades do setor público.
Objetivo: Capacitar as entidades do setor público locais ou estatais que estejam a considerar a contratualização
numa lógica de pagamento por resultados, através de Títulos de Impacto Social.

O Impact and Contract Readiness Fund é um fundo de 10 milhões de libras gerido pela Social
Investment Business e que concede donativos entre 50.000 e 150.000 libras acompanhados de
apoio técnico de médio e longo-prazo.
Objetivo: Facilitar o acesso ao financiamento por parte de organizações sociais e melhorar a sua apetência para o
preenchimento de candidaturas a financiamento público.

QUESTÕES PARA A EQUIPA:
• Quais as necessidades de capacitação dos vários atores do setor?
• Que respostas existem e o que pode ser melhorado ou criado?
• Que papel teriam as consultoras e escolas de negócio na capacitação de diferentes agentes do
ecossistema? Que outras instituições se poderiam juntar ao setor para o capacitar?
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CONCLUSÃO
ÂMBITO DA EQUIPA “CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO E INFRAESTRUTURA DE MERCADO”
ESCLARECER CONCEITOS, DAR
FORMAÇÃO E CRIAR
AWARENESS SOBRE O TEMA

DISSEMINAR INFORMAÇÃO
RELEVANTE AOS ATORES

CAPACITAR OS AGENTES DO
MERCADO – INVESTIDORES,
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E
SETOR PÚBLICO

PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO NA ÁREA

•

Aprovação dos temas prioritários a servirem de alvo de análise pelo grupo e a apresentar na sessão
plenária;

•

Validação da forma de trabalho preferida pela Equipa – sessões de Equipa ou sessões individuais; casos de
estudo nacionais ou internacionais; outros materiais de apoio ou fontes de informação;

•

Referenciação de outros casos de estudo nacionais ou internacionais relevante no âmbito de trabalho
definido pela equipa;
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GRUPO DE TRABALHO PORTUGUÊS PARA O
INVESTIMENTO SOCIAL
Reunião de sub-grupo 1
Próxima reunião: 7 de Novembro, 9h00, Fundação
Calouste Gulbenkian
REUNIÃO
INTERMÉDIA
Contacto: investimentosocial@gulbenkian.pt
7 de Novembro de 2014

