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OBJETIVOS
Iniciativa pública portuguesa,
pioneira na Europa, criada para
dinamizar o mercado de
investimento social e promover
a inovação e o
empreendedorismo social
através da mobilização de cerca
de 150 milhões de euros do
Fundo Social Europeu, no
contexto do Acordo de Parceria
Portugal 2020.
Gere quatro instrumentos de
financiamento que têm como
objetivo apoiar projetos que
constituam soluções inovadoras
para problemas sociais.

Promover a Inovação e o Empreendedorismo Social em
Portugal como forma de gerar novas soluções para os
problemas sociais, numa lógica complementar às
respostas tradicionais, para a resolução de importantes
problemas sociais.

Dinamizar o mercado de investimento social, criando
instrumentos de financiamento mais adequados às
necessidades específicas do setor da economia social e
dos projetos de inovação e empreendedorismo social.

Capacitar os atores do sistema de inovação e
empreendedorismo social em Portugal, melhorando os
níveis de resposta das entidades da economia social e
contribuindo para a sua sustentabilidade económica e
financeira.
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Pioneira na
Europa

Mercado de
Investimento
Social
Projetos de
Inovação
Social

Iniciativa
pública

Quatro
Instrumentos
de
financiamento

Organizações
da Economia
Social

150 M€

Portugal 2020

Instrumentos de
Financiamento
Ajustados ao ciclo de vida dos
projetos de inovação social
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OBJETIVO
Melhorar as competências organizativas e de gestão
necessárias ao desenvolvimento de projetos de inovação e
empreendedorismo social, colmatando lacunas e
preparando as organizações que os implementam para
atrair e aplicar investimento social.

• Apoia o desenvolvimento das
competências organizativas e de
gestão das equipas envolvidas na
implementação de projetos de
inovação social.

Apoio direto
ao
beneficiário
Apoio não
reembolsável

Custos
simplificados

Consultoria
formativa

Projetos com
duração até
18 meses

• Financiamento direto à
organização implementadora do
projeto de inovação social.
• Incentivo à consultoria
formativa, na própria organização,
com cocriação de conhecimento.
• Pagamento por output
previamente contratualizado e não
por reembolso de despesas.

Custo total
até 50.000 €
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OBJETIVO
Apoiar a criação, desenvolvimento ou crescimento de
projetos de inovação e empreendedorismo social, em
formato de cofinanciamento com investidores sociais,
estimulando a filantropia de impacto e contribuindo para
um modelo de financiamento mais estável, eficaz e
duradouro.

• Apoia a criação, implementação
e crescimento de projetos de
inovação social

• Assegura 70% das suas
necessidades de financiamento

• 30% deve ser assegurado por
investidores sociais (públicos ou
privados)

Incentivo ao
investimento
com impacto
social
Financiamento
público
superior a
50.000 €

Projetos com
duração até
3 anos

Financiamento
público
70%

Investidor
social público
ou privado
30%
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OBJETIVO
Apoiar projetos inovadores que respondam a problemas sociais em
áreas de política pública (Emprego, Proteção Social, Saúde, Justiça e
Educação), contratualizando-se um Pagamento por Resultados.
Os projetos funcionam com base numa parceria entre Investidores
Sociais (que financiam o projeto), Entidades Públicas (que validam
alinhamento do projeto com a política pública e a relevância dos
resultados esperados) e Entidades Implementadoras (que
concretizam o projeto).

• Financia projetos inovadores
orientados para a obtenção de
resultados sociais e ganhos de eficiência
em áreas prioritárias de política pública,
nos domínios do Emprego, da Proteção
Social, da Educação, da Saúde ou da
Justiça.
• Pagamento por Resultados:
contratualização de resultados sociais
mensuráveis.
• A candidatura é feita pela parceria
entre a Entidade Implementadora (que
realiza o projeto), o Investidor Social
(que financia o projeto) e a Entidade
Pública (que valida o alinhamento do
projeto com a política pública e a
relevância dos resultados a
contratualizar).
• Se os resultados previamente
contratualizados forem alcançados, o
Investidor Social é integralmente
reembolsado.

Soluções
inovadoras na
prestação de
serviços públicos
Contratualização
de
Resultados
Sociais

Investidor Social
financia o projeto
(mínimo 50.000€)

Reembolso com
base nos
Resultados

Entidade Pública
valida projeto

Financiamento
público superior
a 50.000 €
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Incentivo fiscal ao investimento em Títulos de Impacto Social
Artigo 19.º - A
Deduções no âmbito de parcerias de títulos de impacto social
1 – São considerados gastos e perdas do período de tributação, em valor correspondente a 130 % do respetivo
total e até ao limite de 8/1000 do volume de vendas ou de serviços prestados, os fluxos financeiros prestados
por investidores sociais no âmbito de parcerias de títulos de impacto social, independentemente de serem ou
não objeto de reembolso por não atingimento das metas contratualizadas.
2 – Os títulos de impacto social devem ser entendidos na aceção prevista na Resolução do Conselho de
Ministros n.º 73-A/2014, de 16 de dezembro, alterada e republicada pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 157/2017, de 19 de outubro.
3 – Constituem investidores sociais as entidade privadas, públicas ou da economia social, com objetivos
filantrópicos ou comerciais, que contribuem com recursos financeiros para o desenvolvimento de uma
iniciativa de inovação e empreendedorismo social, com o objetivo de obtenção de impacto social.
Artigo aditado ao Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), segundo o
art.º 264º da Lei n.º 114/2017, de 29 de Dezembro, que aprovou o
Orçamento de Estado para 2018

OBJETIVO
Financiar as Organizações da Economia Social (OES) e as
start-up sociais envolvidas em projetos de inovação e de
empreendedorismo social, colmatando a resposta
insuficiente do setor financeiro às necessidades específicas
do financiamento deste tipo de projetos.
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Modelo FIS*
Dois instrumentos:
1. Um instrumento para a facilitação
do acesso ao financiamento
2. Um instrumento de capital

* Aprovado projeto de Decreto-Lei em reunião do
Conselho de Ministros no dia 15.03.2018 |
Promulgado pelo Presidente da República no dia
05.04.2018

AVISOS E CANDIDATURAS
Em 28.02.2018

[1]

5
CONCURSOS
já realizados

[2]

275
CANDIDATURAS

[2]
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AVISOS E CANDIDATURAS
Em 28.02.2018

137
PROJETOS
aprovados

99

3,5 M€

35

7 M€

3

1,5 M€

CONTACTOS
Tel.: 239 863 577/8
Sede:
Rua Bernardim Ribeiro, 80 |
3000-069 Coimbra |
PORTUGAL

www.inovacaosocial.portugal2020.pt

E-mail: geral@inovacaosocial.portugal2020.pt
Equipa de Ativação Regional de Inovação Social:
NORTE – Helena Loureiro | helena.loureiro@inovacaosocial.portugal2020.pt
CENTRO – Alexandra Neves | alexandra.neves@inovacaosocial.portugal2020.pt
ALENTEJO – Francisco Fragoso | francisco.fragoso@inovacaosocial.portugal2020.pt
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