
 

 
 

 
 
 
Sobre a Portugal Inovação Social 
 
A Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública nacional, pioneira a nível europeu, 
que tem como objetivo promover a inovação e o empreendedorismo social em 
Portugal. Apoia projetos que constituam soluções inovadoras para problemas sociais, 
numa lógica complementar às respostas tradicionais, através da mobilização de Fundos 
da União Europeia, no âmbito do Portugal 2020. 

Para este fim, gere quatro instrumentos de financiamento que se complementam e que 

acompanham o ciclo de vida dos projetos: Capacitação para o Investimento Social, 

Parcerias para o Impacto, Títulos de Impacto Social e Fundo para a Inovação Social. 

 

 

A Capacitação para o Investimento Social apoia o desenvolvimento de competências de 

gestão das equipas envolvidas na implementação de iniciativas de inovação e 

empreendedorismo social (IIES), com vista a obter maior impacto e torná-las mais 

preparadas para captar e aplicar investimento de forma eficiente. 

Parcerias para o Impacto é um instrumento concebido para apoiar a implementação, 

crescimento ou expansão de projetos de inovação e empreendedorismo social, através 

de um modelo de cofinanciamento, em que 30% do investimento deve ser assegurado 

por investidores sociais, sejam eles empresas, entidades da economia social ou 

entidades públicas. 

Os Títulos de Impacto Social destinam-se a apoiar, através de um mecanismo 

de pagamento por resultados, projetos inovadores orientados para a obtenção de 

resultados sociais e ganhos de eficiência em áreas prioritárias de política pública, em 

domínios como o Emprego, Proteção Social, Saúde, Justiça e Educação. 



 

 
 

O Fundo para a Inovação Social tem como objetivo financiar entidades da economia 

social ou start-ups com finalidade social que tenham em curso projetos de inovação 

social, de modo colmatar a resposta insuficiente do setor financeiro às necessidades 

específicas de financiamento deste tipo de projetos. 

A Portugal Inovação Social já mobilizou 12 milhões de euros em fundos da União 

Europeia para apoiar a implementação, desenvolvimento e expansão de 137 projetos 

de inovação social de norte a sul do país, em áreas como a empregabilidade, a saúde, 

a inclusão social ou a educação. Em 2018, estimamos disponibilizar um total de 24 

milhões de euros para o financiamento de projetos ao abrigo dos instrumentos 

Capacitação para o Investimento Social, Parcerias para o Impacto e Títulos de Impacto 

Social. O Fundo para a Inovação Social deverá iniciar as suas operações ainda este ano, 

com 55 milhões de euros.  

Cada projeto apoiado guarda dentro de si histórias com protagonistas reais, para os 

quais trabalhamos diariamente com o propósito de contribuir para um país mais coeso, 

mais equilibrado e onde se viva com mais qualidade.  

 

 

 


