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Sumário Executivo Em 2018 celebra-se o terceiro aniversário do 
lançamento público da estratégia nacional para o 
investimento e inovação social através do relatório 
“Novas abordagem para mobilizar financiamento para 
a inovação social em Portugal”. Esta estratégia foi 
apresentada pelo Grupo de Trabalho Português para 
o Investimento Social e representa um caminho de 
médio-longo prazo que tem como objetivo criar um 
ecossistema de investimento social dinâmico até 2020.

O presente relatório pretende monitorizar o progresso 
até à data tendo como referência as recomendações 
feitas em 2015, convidando a uma reflexão por parte 
de todos os participantes no setor. O relatório procura 
responder às seguintes questões: Os planos de ação 
definidos para os primeiros anos foram cumpridos? 
Qual o progresso nas várias áreas de recomendação? 
Quais as áreas que mais se desenvolveram? Quais as 
áreas prioritárias nos próximos anos? 

No primeiro capítulo deste relatório é apresentada 
uma apreciação geral do cumprimento das 
recomendações. Os cinco capítulos seguintes detalham 
a implementação de cada uma das recomendações e o 
cumprimento dos respetivos objetivos para os primeiros 
anos. Estes capítulos destacam alguns exemplos de 
iniciativas implementadas durante este período e 
com maior relevância para o progresso feito em cada 
área. No capítulo final são apresentadas as principais 
conclusões e prioridades para os próximos anos. 

Este documento foi elaborado pelas equipas da 
Fundação Calouste Gulbenkian e da MAZE, tendo 
sido discutido e validado no âmbito do Grupo de 
Trabalho Português para o Investimento Social. 
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Resumo do progresso O Grupo de Trabalho Português para o Investimento 
Social propôs cinco recomendações para a 
promoção do investimento social em Portugal. Cada 
recomendação inclui um plano de ação com várias 
iniciativas a serem implementadas num período de 
cinco anos. A tabela em baixo resume o progresso 
dos últimos três anos em cada recomendação.

#1
Fortalecer as 
competências 
das organizações 
com missão 
social, através 
de programas de 
capacitação

#2
Introduzir 
instrumentos 
financeiros 
adequados às 
organizações 
com missão 
social

#3
Promover uma 
cultura de 
orientação para 
os resultados nas 
respostas sociais 
públicas

#4
Criar um centro 
de conhecimento 
e recursos para 
o investimento 
social

#5
Desenvolver um 
ecossistema de 
intermediários 
de investimento 
social

António Miguel, diretor da MAZE, a dar uma formação no âmbito
do primeiro programa de aceleração para start-ups de impacto
em Portugal – Impact Generator
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7O Grupo de Trabalho 

Português para o 
Investimento Social

Painel de abertura do Demo Day do Montepio Social Tech,
um programa de aceleração dirigido a startups de impacto
com soluções de base tecnológica.

O Grupo de Trabalho Português para o Inves-
timento Social tem como objetivo promover o 
ecossistema de investimento social em Portu-
gal, com o fim último de garantir que cada vez 
mais e melhor investimento é canalizado para 
a resolução de problemas sociais no nosso 
país. A coordenação do Grupo de Trabalho foi 
assegurada por um consórcio de entidades 
que incluem a MAZE – decoding impact 
(ex-Laboratório de Investimento Social), a 
Social Finance UK e a Fundação Calouste 
Gulbenkian.

O investimento social (ou investimento de im-
pacto) é investimento, porque pressupõe a pos-
sibilidade e objetivo de obter retorno financeiro; 
é social/impacto, porque a decisão de investir é 
feita com o objetivo de obter simultaneamente 
impacto social. 

Os investidores de impacto são aqueles que 
acreditam que quanto mais impacto social uma 
organização1 criar, mais receitas e valor econó-
mico essa empresa irá gerar no médio e longo-
-prazo. São investidores que reconhecem que 
as organizações têm o imperativo de adaptar os 
seus produtos para criar impacto social, como 
lhes é exigido pelas forças do mercado: consu-
midores, colaboradores e acionistas. 

O investimento social (ou investimento de im-
pacto) não é mecenato, donativos ou assisten-
cialismo. Todas estas são ferramentas funda-
mentais para o apoio a organizações que criam 
impacto social. O investimento social jamais as 

deverá substituir, mas sim complementar.
Durante mais de 12 meses, o Grupo de Trabalho 
reuniu várias vezes e em diferentes formatos 
para discutir os desafios e oportunidades para 
a promoção do investimento social em Portugal. 
O resultado mais visível do Grupo de Trabalho 
Português para o Investimento Social foi o rela-
tório publicado e lançado oficialmente durante 
uma conferência internacional realizada na Fun-
dação Calouste Gulbenkian: Social Innovation 
World Forum 2015.

O relatório “Novas abordagens para mobili-
zar financiamento para a inovação social em 
Portugal”2 resume o processo de trabalho 
adotado pelo Grupo de Trabalho e apresenta 
cinco recomendações estratégicas. Para cada 
recomendação foi definido um plano de ação a 
implementar no curto (1 ano), médio (3 anos) e 
longo prazo (5 anos).

Em 2015, o Grupo de Trabalho Português para 
o Investimento Social integrou o Global Steering 
Group for Impact Investment3. Este grupo conta 
com a representação dos países do G8 e outros 
países convidados cujos ecossistemas nacio-
nais de investimento social estejam em fase 
avançada. 

O Grupo de Trabalho Português para o Investimento 
Social foi criado em julho de 2014 a partir da iniciativa 
de um conjunto de entidades dos setores social, público 
e privado. Este Grupo de Trabalho foi criado através de 
uma combinação de variáveis: o contributo de mais de 
20 entidades nacionais e o financiamento por parte da 
Comissão Europeia no âmbito do EU Programme for 
Employment and Social Innovation. 
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1 — No âmbito deste relatório, 
organizações incluem todo o tipo de 
entidades jurídicas, desde que tenham 
como intenção principal a criação de 
impacto social. Ou seja, estão incluídas 
tanto sociedades comerciais/empresas 
como entidades da economia social.

2 — Para consultar o relatório ou recolher 
mais informações sobre o trabalho 
do GT, queira consultar o website da 
iniciativa: http://grupodetrabalho.
investimentosocial.pt/

3 — Para mais informações, queira 
consultar o website da iniciativa: http://
gsgii.org/ 
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9O progresso na área do 

investimento social em 
Portugal

Em 2018, um(a) empreendedor(a) com uma 
solução eficaz para a resolução de um problema 
social consegue mais facilmente angariar in-
vestimento e apoio para o seu negócio, quando 
comparado com 2015. Startups de impacto 
como o SPEAK, knok e Academia de Código, 
entre outras, têm liderado nesta frente.

Também algumas entidades da economia social, 
estabelecidas e a atuar há vários anos, aproxi-
mam-se do investimento social, complementar-
mente a outras ferramentas de financiamento. 
Os Títulos de Impacto Social implementados 
pela TESE (ONGD fundada em 2002) e pelo 
MDV (IPSS fundada em 1977) inspiram cada vez 
mais entidades a adotar estes instrumentos.

Existe um crescente espírito de colaboração 
entre setores quando se discute a resolução de 
um problema social. Seja pela complementari-
dade de soluções, pela necessidade de agregar 
mais recursos ou de mobilizar competências, é 
cada vez mais comum encontrar projetos imple-
mentados em parcerias entre organizações dos 
setores social, público e privado. As plataformas 
ONE.VALUE e GEO Fundos apresentadas neste 
relatório são exemplos desta nova abordagem. 

No entanto, ainda existe um caminho a percor-
rer e vários aspetos a trabalhar. 

O envolvimento de investidores e do setor priva-
do é ainda reduzido, sendo necessário mobilizar 
mais investimento e competências por parte das 
grandes empresas, investidores institucionais, 

capitais de risco e business angels. Se esta mo-
bilização for feita com sucesso, teremos cada 
vez mais soluções de mercado que contribuem 
para a resolução de problemas sociais de forma 
sustentável.

Também o sector público, a nível central e local, 
tem de ir além da utilização de fundos europeus, 
adotar internamente práticas de contratualiza-
ção por resultados e promover uma maior eficá-
cia e eficiência das respostas sociais existentes. 
Para que tal aconteça, uma parte significativa 
dos Acordos de Cooperação entre a Segurança 
Social e as IPSS (no montante anual de cerca 
de 1,4 mil milhões de euros), deverá ser alocada 
a projetos financiados e contratualizados com 
base em resultados devidamente comprova-
dos. Esta alteração irá promover inovação nas 
respostas sociais, transparência e prestação de 
contas, incentivos à criação de novas soluções e 
a garantia de que o financiamento é utilizado em 
respostas que funcionam.

Portugal é hoje um país de referência na área do 
investimento social. Tal deve-se essencialmente 
à flexibilidade na adoção de novos instrumentos 
financeiros como os Títulos de Impacto Social (Social 
Impact Bonds, em Inglês) e ao pioneirismo na utilização 
de 150 milhões de euros de fundos europeus para 
a promoção do investimento social, que resultou na 
Iniciativa Portugal Inovação Social. 
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Bootcamp da 
Academia de Código, 
uma startup de 
impacto que combate o 
desemprego e promove a 
literacia digital ensinando 
código a crianças e 
desempregados.

Sessão de língua do 
SPEAK, uma start-up de 
impacto que
promove a inclusão de 
refugiados e migrantes 
através do intercâmbio
de línguas e cultura.
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1 / Procura
2 / Oferta 
3 / Setor Público
4 /  Inteligência de Mercado
5 / Intermediação
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Fortalecer as competências das 
organizações com missão social, 
através de programas de capacitação

1 /
Esta recomendação propõe a melhoria no acesso 
a iniciativas de capacitação e serviços de apoio 
que pretendem aumentar as competências nas 
áreas de gestão e impacto. Atualmente existem 
várias iniciativas, na grande maioria financiadas por 
filantropos, empresas, fundos europeus e entidades 
do setor público, não onerando as organizações 
beneficiárias. 

Recomendação 1
Progresso até à data

6 meses > 1 ano

Pontos de ação

Promover os benefícios dos 
programas de capacitação e 
desenvolvimento de competên-
cias, através de: (1) listagem de 
serviços de capacitação disponí-
veis. (2) mapeamento das neces-
sidades de financiamento e de 
desenvolvimento de negócio das 
entidades da economia social.

Principais iniciativas

Estudo promovido pelo Ins-
tituto do Banco Europeu de 
Investimento. que identifica 
as principais barreiras para as 
organizações no acesso a finan-
ciamento. 

Este estudo foi publicado em 
setembro de 2017 e apresen-
tado na Incubadora Regional 
de Inovação Social (IRIS) em 
Amarante. 

A plataforma GEOfundos dispo-
nibiliza uma lista de prestadores 
de serviços de capacitação e as 
suas áreas de especialização.

6 meses > 2 anos

Pontos de ação

Permitir o acesso das entidades 
da economia social a financia-
mento para que possam pagar 
pelas ações de capacitação, 
sejam estas para melhorar a sua 
aptidão para o impacto ou para 
o investimento.

Principais iniciativas

Instrumento de capacitação 
para o investimento social 
da EMPIS, que visa reforçar 
competên cias de gestão das 
organizações de forma a gerar 
mais impacto e captar investi-
mento social.

Programas de aceleração, 
capacitação e incubação como 
a AMPlifica, IES Social Business 
School, Impact Generator, Im-
pact Hub, Incubadora Regional 
de Inovação Social (IRIS), MAIS, 
Montepio Social Tech, Programa 
de Aceleração de Empresas 
Sociais (PAES).

Existem ainda programas de ca-
pacitação organizados por área 
temática, como o BPI solidário, 
que em 2017 distribuiu 9 mi-
lhões para o desenvolvimento 
de projetos orientados para os 
grupos mais vulneráveis.

1 ano > 5 anos

Pontos de ação

Criação de um sistema de 
acreditação que certifique o 
desempenho operacional e o 
impacto social das entidades da 
economia social.

Principais iniciativas

Certificação B Corp, que avalia 
os efeitos das atividades das 
organizações a todos os níveis 
de partes interessadas e analisa 
a interligação dos desempe-
nhos social e ambiental com o 
financeiro. Existem atualmente 
13 B Corps em Portugal, in-
cluindo empresas como a Abreu 
Advogados e a Hovione.

Cumpriu
satisfatoriamente

Cumpriu
satisfatoriamente

Cumpriu
parcialmente

Demo Day da 
terceira edição da 
Impact Generator  
– um programa de 
aceleração para startups 
de impacto da MAZE  
– que teve lugar em Maio 
de 2018 na Fundação 
Calouste Gulbenkian.

Sessão de entrega do 
Prémio do BPI Solidário, 
que foi criado em 2016, 
complementando o apoio 
já concedido pelo BPI 
Capacitar e BPI Seniores, 
para projetos de apoio 
a grupos de risco mais 
vulneráveis.
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Introduzir instrumentos financeiros 
adequados às necessidades das 
entidades da economia social

2 /
Estima-se que a necessidade de financiamento 
das organizações com missão social em Portugal 
se situe entre os 250 e os 400 milhões de euros4. 
Para que este valor seja suprido é essencial que 
as organizações tenham acesso a instrumentos 
financeiros adequados às suas necessidades e 
circunstâncias. Esta recomendação apresenta 
vários instrumentos financeiros para organizações 
com missão social, incluindo Títulos de Impacto 
Social, Mecanismos de Partilha de Receitas, entre 
outros.

Recomendação 2
Progresso até à data

6 meses > 1 ano

Pontos de ação

Lançar projetos piloto para tes-
tar a aplicabilidade de Títulos de 
Impacto Social e de Mecanis-
mos de Partilha de Receitas.

Principais iniciativas

Lançamento de 4 Títulos de Im-
pacto Social (TIS) em Portugal.

Não foram testados Mecanis-
mos de Partilha de Receitas, 
através dos quais os investido-
res financiam uma organização 
e o reembolso é feito através de 
uma parte dos lucros anuais (ao 
contrário de um crédito normal, 
em que os reembolsos são fei-
tos em períodos fixos (p.e. men-
salmente), independentemente 
da organização ter resultados 
financeiros positivos).

Em março de 2018, foi aprova-
do o Fundo para a Inovação So-
cial da EMPIS, com 55 milhões 
de euros divididos em dois me-
canismos: facilitação no acesso 
a garantias bancárias, permitin-
do maior concessão de crédito 
por parte dos bancos aderentes; 
coinvestimento direto em or-
ganizações com missão social, 
mobilizando outros investidores 
privados, através de equity (no 
caso de empresas) e mecanis-
mos de partilha de receitas.

6 meses > 2 anos

Pontos de ação

Criar o enquadramento legal 
que facilite a adoção de ins-
trumentos de financiamento 
inovadores.

Principais iniciativas

Através da EMPIS, existe en-
quadramento para a utilização 
de Títulos de Impacto Social. 
No entanto, será importan-
te assegurar a continuidade 
deste instrumento pós-Portugal 
2020, através da adoção do 
mesmo pelas entidades do se-
tor público a nível central e local 
(municípios).

Não existe ainda enquadramen-
to legal para a criação de em-
presas sociais. Esta figura jurídi-
ca permitiria um maior acesso a 
instrumentos de equity.

3 anos > 5 anos

Pontos de ação

Desenvolver um esquema de 
benefícios fiscais que incentive 
a utilização de instrumentos de 
investimento social.

Principais iniciativas

A partir de 2018, o investimento 
em TIS passou a ser reconheci-
do, em sede de IRC, como um 
“gasto” do exercício, contando 
com uma majoração de 30% do 
montante investido. Além desta 
majoração, os investidores 
podem ver o seu investimento 
reembolsado (e registado como 
“receita” no exercício em que 
o reembolso acontecer), me-
diante o alcance de resultados 
de impacto social. Portugal é o 
segundo país do mundo a ins-
taurar incentivos para TIS.

Ainda não existem incentivos 
fiscais para outros instrumentos 
de investimento social.

Cumpriu
parcialmente

Cumpriu
parcialmente

Cumpriu
parcialmente

Make sense, uma comunidade que liga cidadãos, 
empreendedores e organizações comprometidos na 
resolução de problemas sociais.

4 — Cálculos efetuados através do 
cruzamento de informação entre as 
seguintes fontes: Conta Satélite do 
INE para a Economia Social, avaliação 
ex ante dos instrumentos financeiros 
para a inovação social efetuada no 
âmbito do Portugal 2020.
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Promover uma cultura de orientação 
para os resultados no seio dos 
serviços sociais públicos

Em matéria de contratualização de serviços sociais 
com base em resultados, o progresso foi reduzido e 
limitou-se ao teste e adoção dos Títulos de Impacto 
Social. Desde 2015, foram lançados quatro Títulos 
de Impacto Social. Nos próximos anos, o foco 
deverá estar na capacitação do setor público para 
a contratualização por resultados para o período 
pós-Portugal 2020. Só assim poderá existir uma 
transformação real e sustentável na forma como 
os serviços sociais públicos são financiados, 
promovendo uma maior eficácia, inovação e 
prestação de contas. 

Recomendação 3
Progresso até à data

6 meses > 1 ano

Pontos de ação

Lançar projetos piloto de con-
tratualização por resultados.

Principais iniciativas

Lançamento de 4 TIS em 
Portugal nas seguintes áreas 
temáticas:

Educação:  
Academia de Código Jr (Lisboa)

Empregabilidade:  
Faz-te Forward (Porto),  
Academia de Código Boot-
camps (Fundão)

Crianças e jovens em risco: 
Projeto Família (Porto)

Os TIS implementados no Porto 
e Fundão foram lançados no 
âmbito do instrumento de TIS 
da EMPIS. No início de 2018, a 
EMPIS lançou uma nova fase de 
candidaturas a TIS na área da 
educação, tendo recebido 15 
candidaturas. Espera-se que 
o número de TIS em Portugal 
venha a aumentar significativa-
mente nos próximos anos.

6 meses > 2 anos

Pontos de ação

Formar as equipas do setor pú-
blico, a nível local e central.

Principais iniciativas

Não existiram iniciativas neste 
ponto de ação. 

A sustentabilidade de instru-
mentos como os TIS e outros 
mecanismos de contratualiza-
ção por resultados está depen-
dente de equipas do setor pú-
blico, a nível local e central, que 
estejam dotadas das ferramen-
tas e conhecimento necessário 
para adotar tais mecanismos.

1 ano > 5 anos

Pontos de ação

Desenvolver o enquadramento 
legal que permita a contratuali-
zação de vários serviços sociais 
segundo este novo modelo.

Principais iniciativas

Não existiram iniciativas neste 
ponto de ação. 

A sustentabilidade de instru-
mentos como os TIS e outros 
mecanismos de contratualiza-
ção por resultados está depen-
dente de um enquadramento 
legal claro neste domínio, que 
possa ser adotado de forma sis-
temática por entidades do setor 
público a nível local (municípios) 
e central.

Cumpriu
satisfatoriamente

Faz-te forward capacita 
jovens para atuarem 
como agentes de 
mudança nas suas 
vidas e comunidades. 
A Portugal Inovação 
Social investiu no projeto 
através de um Título de 
Impacto Social.

3 /
Não cumpriuNão cumpriu
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Área temática 

Promoção de desempenho 
escolar através do ensino da 
programação informática.

Área temática 

Preservação de crianças e 
 jovens em risco em seio familiar.

Região
Lisboa

Região
Área Metropolitana 
do Porto

Métricas de resultado e cumprimento
Melhoria de aproveitamento a Português e 
Matemática (10%)
Melhoria de competências de resolução de 
problemas e raciocínio lógico (10%)

Métricas de resultado e cumprimento
Preservação em seio familiar: 50%

Custo total (aprox)

125,000€
Custo total (aprox)

435,000€

Necessidade de financiamento inicial (aprox)

125,000€
Necessidade de financiamento inicial (aprox)

235,000€

Nº de participantes Nº de participantesIntervenção

Aulas semanais de programação 
informática, oferecida nas 
escolas primárias e em horário 
escolar com o professor titular 
presente.

Intervenção

Metodologia de intervenção 
familiar de 6, junto das famílias 
das crianças e jovens em risco 
de institucionalização, para 
capacitação e desenvolvimento 
de competências.

crianças e jovens  
em risco

Investidores
Fundação Calouste 
Gulbenkian

Entidade do setor público 
Câmara Municipal de Lisboa

Enquadramento
Projeto piloto

65 216

Academia de 
Código Júnior

Projeto Família
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Resumo dos títulos de 
impacto social em portugal

2/4

Investidores
Fundação Calouste 
Gulbenkian
Caixa Económica Montepio 
Geral

Entidade do setor público 
Instituto da Segurança Social 

Enquadramento
Estrutura de Missão Portugal 
Inovação Social

alunos do ensino 
primário
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Área temática 

Integração de jovens 
desempregados de qualquer 
área de formação no mercado  
de trabalho.

Área temática 

Integração de jovens em 
situação vulnerável no  
mercado de trabalho.

Região
Fundão

Região
Área Metropolitana 
do Porto

Métricas de resultado e cumprimento
Entrada no mercado de trabalho: 60%

Métricas de resultado e cumprimento
Entrada no mercado de trabalho: 40%
Manutenção de situação de empregabilidade 
durante 6 meses: 20%

Custo total (aprox)

723,500€
Custo total (aprox)

450,000€

Necessidade de financiamento inicial (aprox)

245,000€
Necessidade de financiamento inicial (aprox)

235,000€

Nº de participantes Nº de participantesIntervenção

Bootcamp intensivo de 14 
semanas para formação em 
programação informática, dando 
resposta às necessidades dos 
empregadores da região.

Intervenção

Programa de 5 meses de 
desenvolvimento de soft skills 
e apoio na procura de emprego, 
com base em elementos de 
mentoria e coaching certificado. 

jovens em situação 
vulnerável

Investidores
ASSOP – Associação de 
empresas locais
Fundação Calouste 
Gulbenkian

Entidade do setor público 
Instituto de Emprego e 
Formação Profissional

Enquadramento
Estrutura de Missão Portugal 
Inovação Social

150

Academia 
de Código 
Bootcamp

Faz-Te Forward
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Resumo dos títulos de 
impacto social em portugal

Investidores
Fundação Calouste 
Gulbenkian
Deloitte

Entidade do setor público 
Instituto de Emprego e 
Formação Profissional

Enquadramento
Estrutura de Missão Portugal 
Inovação Social

4/4

jovens 
desempregados  
da região Centro180
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Criar um centro de 
conhecimento e recursos para  
o investimento social

O mercado do investimento social está mais 
organizado e coeso. Hoje há mais informação 
disponível e mais iniciativas promovidas em 
parcerias, muitas vezes intersectoriais. Há também 
maior entendimento sobre os conceitos, linguagem 
e abordagem. Nos próximos anos, o mercado 
deverá focar-se em construir e recolher evidência 
sobre intervenções de sucesso na resolução de 
problemas sociais e em casos de investimento de 
impacto de referência. 

Recomendação 4
Progresso até à data

6 meses > 1 ano

Pontos de ação

1 / Desenvolver um website que 
inclua ferramentas, exemplos 
e glossários que ajudem as 
diferentes partes a participar 
no mercado e que deverá ser 
atualizado regularmente.

2 / Recolher, organizar e dispo-
nibilizar informação sobre resul-
tados sociais e os custos unitá-
rios associados aos mesmos.

Principais iniciativas

1 / GEOfundos, plataforma que 
agrega informação sobre opor-
tunidades de financia mento e 
capacitação para as organiza-
ções portuguesas. É financiada 
por uma fundação internacional. 
A sua replicação para outros 
países está a ser preparada.

2 / ONE.VALUE, portal online 
com mais de 90 indicadores 
de custo unitário de problemas 
sociais em Portugal. Os indica-
dores presentes na ONE.VALUE 
permitem informar a estrutu-
ração de Títulos de Impacto 
Social, por referência ao investi-
mento público que é evitado (se 
os resultados forem cumpridos).

1 ano > 2 anos

Pontos de ação

Criar uma rede de contactos de 
participantes no mercado para 
encorajar a partilha de conhe-
cimentos. A rede de contactos 
deve promover conferências e 
workshops, bem como dina-
mizar fóruns on-line que asse-
gurem a partilha de ideias e a 
partilha de melhores práticas.

Principais iniciativas

Existência de vários grupos 
formais e informais para partilha 
de experiências e/ou espaço de 
trabalho:

ImpactHub

Grupo de Impacto 

MakeSense Portugal

Rede de alumni IES Social  
Business School

3 ano > 5 anos

Pontos de ação

Recolher informação sobre as 
intervenções que funcionam, 
com um foco inicial em duas 
problemáticas sociais que 
constituam áreas prioritárias de 
política pública em Portugal.

Principais iniciativas

Projeto Accelerating Change for 
Social Inclusion, implementa-
do pela Stone Soup. Iniciativa 
que mapeia intervenções com 
evidência de resultados com-
provada e analisa o potencial de 
replicação e escala para outros 
países. Foco nas áreas temá-
ticas de crianças e jovens em 
risco, desemprego de longa-du-
ração e desemprego jovem.

Cumpriu
satisfatoriamente

Cumpriu
satisfatoriamente

GEOfundos é a única 
plataforma online em 
Portugal que reúne todas 
as oportunidades de 
financiamento, nacionais 
e internacionais, 
disponíveis para as 
entidades e iniciativas da 
Economia Social.

4 /
Cumpriu
parcialmente
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Desenvolver um ecossistema de 
intermediários de investimento 
social

Temos assistido ao aparecimento de novas 
entidades intermediárias (também designados por 
prestadores de serviços), devido em grande parte 
às oportunidades de apoio a organizações, através 
do instrumento de capacitação para o investimento 
social da EMPIS. Estes intermediários estão 
espalhados um pouco por todo o país, com maior 
concentração no Norte e Lisboa e Vale do Tejo. No 
entanto, falta ainda em Portugal o aparecimento 
de intermediários especializados em investimento 
social, que trabalhem com investidores privados. 
Este segmento é quase inexistente, principalmente 
devido à dificuldade de mobilização de investimento 
privado para a área da inovação social em Portugal.

Recomendação 5
Progresso até à data

6 meses > 1 ano

Pontos de ação

Criar programas que ajudem as 
organizações com missão social 
a aceder e a pagar por serviços 
de intermediação.

Principais iniciativas

Programa de capacitação para 
o investimento social da EMPIS. 
Este instrumento concede 
financiamento a organizações 
para pagamento de serviços 
de capacitação prestados por 
intermediários.

1 ano > 2 anos

Pontos de ação

Oferecer capital e apoio de ca-
pacitação a intermediários que 
queiram entrar no mercado e 
que estejam em estágios inicias 
de desenvolvimento.

Principais iniciativas

As mesmas de 6 meses  
> 1 ano.

Maria Manuela Leitão 
Marques, Ministra 
Portuguesa, no 
Impact Hub Lisbon,
uma rede internacional 
de empreendedorismo 
de impacto e
Inovação social.

5 /
Cumpriu
parcialmente

Cumpriu
parcialmente
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para 2020
Estimulados por este progresso, cada vez mais 
empresas, filantropos e setor público coorde-
nam esforços. Têm surgido parcerias entre seto-
res para apoiar o crescimento do empreendedo-
rismo e inovação social no nosso país. Exemplo 
disso são as iniciativas de capacitação e ace-
leração que apoiam o crescimento e desenvol-
vimento de organizações. Existem centros de 
recursos acessíveis a todos, grupos informais 
de partilha de aprendizagens e plataformas 
online com oportunidades de financiamento. A 
comunidade de impacto social em Portugal está 
a consolidar-se e é dinâmica. 

No entanto, muito há ainda a fazer no sentido de 
promover uma maior eficiência no ecossistema 
de investimento social português. Segundo o 
plano estratégico desenhado pelo Grupo de Tra-
balho Português para o Investimento Social, nos 
próximos três anos, o foco deve estar em:

Estamos a meio caminho da implementação de 
uma estratégia a 5 anos e perante um ponto de 
inflexão. Sem o investimento do setor privado 
e o envolvimento do setor público a nível local, 
este ecossistema não atingirá o seu máximo 
potencial. Só assim Portugal poderá encontrar 
novas e mais eficazes soluções para os proble-
mas sociais que enfrenta. O desafio é ambicio-
so, mas equivalente à qualidade e compromisso 
de todos aqueles que diariamente trabalham 
nesse sentido.

A / 
Desenvolver iniciativas que 
atraiam mais capital privado, 
nacional ou internacional, 
para o setor. 

Neste sentido, as recomendações do Grupo 
de Trabalho são claras: promover novos 
instrumentos financeiros, com o respetivo 
enquadramento legal, e criar incentivos fiscais 
para a alocação de capital privado no sentido do 
impacto.  

B / 
Envolver o setor publico, a 
nível central e local de modo a 
assegurar a contratualização 
de serviços com base em 
resultados. 

A adoção deste tipo de contratualização levará 
a uma competição saudável pela resolução mais 
eficaz dos problemas do país. O envolvimento 
terá de ser feito com o apoio público a nível cen-
tral, mas essencialmente junto de municípios e 
entidades locais. O nível local tem mais flexibi-
lidade e autonomia para testar novas aborda-
gens e implementar projetos e que conhecem a 
realidade dos beneficiários.
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O progresso feito em Portugal na área  
do investimento social é inegável.

Neste sentido, é de destacar o papel 
incontornável da EMPIS em dinamizar 
o ecossistema português, convidando 
todos os atores a beneficiarem 
dos instrumentos que dispõe. 
Independentemente dos desafios 
de implementação, associados ao 
pioneirismo da utilização de fundos 
europeus para a área da inovação social, 
a EMPIS tem trazido oportunidades e 
dinamismo a este setor que não existiam 
anteriormente. Empreendedores sociais 
em Portugal têm acesso privilegiado a 
financiamento, por comparação com os 
seus pares Europeus.

26
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MAZE 

A MAZE, antigo Laboratório de Investimento 
Social, foi criada em 2013 pela Fundação Ca-
louste Gulbenkian em parceria com o IES Social 
Business School e Social Finance UK.
A missão da MAZE é apoiar empreendedores, 
investidores e entidades do setor público no 
desenvolvimento de soluções eficazes para a 
resolução de desafios sociais e ambientais.
Até ao momento, a MAZE estruturou quatro Títu-
los de Impacto Social, angariou 3M de euros em 
investimento para startups de impacto e lançou 
três programas de aceleração em Lisboa e Porto.
A MAZE é o resultado de uma visão delineada 
pela Fundação Calouste Gulbenkian em 2013: 
organizações orientadas para o impacto preci-
sam de competências, capital e inteligência de 
mercado que lhes permitam entregar os resul-
tados a que se propõe. Assim, a MAZE nasceu e 
partilha com a Fundação a sua crença inabalável 
no potencial humano como veículo para a mu-
dança de paradigmas.

www.maze-impact.com

Calouste Gulbenkian Foundation 

Nascida em 1956 como uma fundação privada 
portuguesa dedicada a toda a humanidade, tem 
procurado fomentar o conhecimento e melhorar 
a qualidade de vida das pessoas através das 
Artes, da Beneficência, da Ciência e da Educa-
ção. O programa de Coesão e Integração Social 
é uma das prioridades estratégicas da fundação 
para os próximos cinco anos. Tem como objetivo 
contribuir para a construção de uma sociedade 
justa, solidária e comprometida com os gru-
pos mais vulneráveis da população. Para isso, 
tem vindo a testar e implementar abordagens 
inovadoras de resposta aos desafios sociais, 
utilizando novas ferramentas de financiamento e 
gestão das organizações sociais.

www.gulbenkian.pt

Este documento foi elaborado pelas equipas 
da Fundação Calouste Gulbenkian e da 
MAZE, tendo sido discutido e validado no 
âmbito do Grupo de Trabalho Português para 
o Investimento Social. 
grupodetrabalho.investimentosocial.pt



Em 2018 celebra-se o terceiro 
aniversário do lançamento público da 
estratégia nacional para o investimento 
e inovação social através do relatório 
“Novas abordagem para mobilizar 
financiamento para a inovação social 
em Portugal”. Esta estratégia foi 
apresentada pelo Grupo de Trabalho 
Português para o Investimento Social 
e representa um caminho de médio-
longo prazo que tem como objetivo criar 
um ecossistema de investimento social 
dinâmico até 2020.
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