III FÓRUM DO INTERIOR
Relato da Apresentação da Iniciativa Portugal Inovação Social e
Programas de Financiamento
A apresentação da iniciativa foi feita pela Dra. Alexandra Neves (ativadora para o
ecossistema na região centro), em auditório para todos/as os/as participantes
inscritos/as no Forum.
A apresentação começou por chamar a atenção para que tipo de projetos podem
servir de inspiração para as candidaturas no território, atendendo a que a temática da
inovação social é pioneira no que toca a apoios de fundos comunitários, sendo
Portugal o primeiro país a apoiar iniciativas de empreendedorismo e inovação social,
focadas numa missão social importante e que tenha sido negligenciada (p. ex.
abandono escolar), que possa ser replicada e que promovam sustentabilidade
económica (que o projeto continue sem o apoio do programa).
Podem ser consultados no sítio www.mies.pt exemplos de projetos de inovação social
que já estão a decorrer.
Fomos informados/as que o programa de Inovação Social será desenvolvido com o
apoio de estruturas regionais: norte, centro e sul; existindo ainda uma estrutura
central em Lisboa (entidade gestora).
De seguida, foi referido que a pessoa inovadora é a primeira seguidora e não a que
lidera. Os projetos de inovação social surgem porque existe um problema social que
perturba a pessoa empreendedora, que tem paixão e tem de ter conhecimento para
levar a cabo o projeto que resolve o problema. A pessoa inovadora tem algumas
características pessoais como a resiliência, criatividade, optimismo.
Foi referido que já se encontram identificados os principais problemas sociais do nosso
país, tais como, desemprego, isolamento social dos idosos, êxodo de jovens.
Também estão identificadas as principais necessidades/fragilidades dos projetos
inovadores que passam pela sustentabilidade, desenvolvimento financeiro,
capacitação organizacional.
Assim, o foco do programa Inovação Social será o apoio a projetos que se encontrem já
em fase de modelo de negócio e de crescimento (aquilo que se chama de 2ª e 3ª fase
de implementação de um projeto), pois é nestas fases que muitas vezes os projetos
terminam por falta de condições de continuidade. Ou seja, o programa visa apoiar
iniciativas de elevado potencial de impacto mas que apresentam fragilidades de
sustentabilidade ou capacitação.
O programa tem 3 tipologias de projetos que se distinguem essencialmente pelo
montante e tipo de financiamento – as condições poderão ser consultadas no site do
programa.
Destaca-se o seguinte na 1ª tipologia:
a) a candidatura é feita em 3 fases - diagnóstico de necessidades feito por uma
entidade externa; elaboração do plano de capacitação; manifestação de interesse do
investidor social (lógica de financiamento filantrópico ou de investimento para futuro);

b) o financiamento é a 100% para projetos até 50.000,00 € até 18 meses.
Na 2ª tipologia: o financiamento é de 50% - o investidor vincula-se diretamente ao
financiamento do projeto num plano de desenvolvimento até 3 anos.
Na 3ª tipologia: falamos em títulos de impacto social – mecanismo de financiamento
de inovação na esfera de competências de políticas públicas; o investidor financia a
100%, reembolsável se o impacto se verificar – o risco é do investidor – a avaliação do
impacto é feita por avaliadores externos.
Há, assim, um novo paradigma de interação entre privado, público e social.
A avaliação dos projetos é sempre feita em função dos resultados e os reembolsos
dependem da verificação dos resultados.
Depois da apresentação, foram colocadas algumas questões pelo público que levaram
aos seguintes esclarecimentos:
- a fase de manifestação de interesse que já decorreu não é vinculativa, tendo sido
apenas uma manifestação de treino/enquadramento para as novas candidaturas que
vão surgir;
- o MIES é uma forma de dar visibilidade, divulgar iniciativas de inovação social;
- o investidor pode ser público ou privado; vão decorrer reuniões técnicas (ainda não
estão marcadas) para investidores que não sabem a quem e onde investir, mas quem
indica o investidor é a entidade que se candidata;
- não se sabe ainda quando vão abrir a s candidaturas, mas existirão vários avisos de
abertura até ao fim do quadro comunitário de apoio;
- o diagnóstico de necessidades é feito por entidade externa à entidade que se
candidata: em princípio, se duas entidades tiverem número de contribuinte diferente
são entidades distintas, se tiverem entre si uma relação de partilha de poder
(participam nos órgãos sociais) já não serão entidades distintas; embora o nível de
relacionamento ainda não esteja regulamentado;
- os projetos da tipologia 1, dados os valores de financiamento em causa, não deverão
estar sujeitos às regras da contratação pública, menos a fase do diagnóstico de
necessidades; os projetos da tipologia 2 e 3, em princípio, deverão estar sujeitos às
regras da contratação pública, uma vez que os reembolsos serão feitos com base em
custos reais;
- o programa de Inovação Social é um projeto piloto a decorrer em Portugal, pelo que
estará em permanente processo de avaliação para ir de encontro às necessidades
encontradas no terreno, estando sujeito ainda a avaliações formais intermédias e
avaliação final; assim, haverá ajustes pontuais ao programa na medida das
necessidades sentidas, pois não há histórico para servir de referência;
- as regras do POISE aplicam-se ao programa de Inovação Social, embora haja alguma
autonomia para a entidade gestora do programa definir algumas indicações técnicas
de modo a adaptar o programa às situações reais.
Registou-se como última mensagem: “precisamos de pequenos milagres todos os
dias”.
Ana Paula Dias

