CONTRIBUTOS DA ANIMAR PARA A ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O INVESTIMENTO E INOVAÇÃO SOCIAL 2021-2027
ENQUADRAMENTO
Considerando:
- Que Portugal deverá enunciar em 2023 um Centro Nacional de Competências para a Inovação Social que desenvolva e
apoie a comunidade nacional de inovadores sociais (entidades da economia social e empreendedores sociais) através da
produção de conhecimento, capacitação do ecossistema e promoção de aprendizagem mútua.
- Que a constituição e participação da Animar no Conselho Consultivo do Centro Nacional de Competências para a Inovação
Social tem como objetivo contribuir para a conceção do modelo operacional do Centro Nacional de Competências para a
Inovação Social e contribuir para a construção da Estratégia Nacional para o Investimento e Inovação Social no período
2021-2027.
- A participação da Animar no Grupo de Trabalho 1: Dinamizar a inovação social e o empreendedorismo de impacto: novos
instrumentos de financiamento público na área da inovação social.
- A reflexão realizada com organizações pertencentes à REDE Animar com experiência e interesse em contribuir para o
desenho estratégico e operacional da Estratégia Nacional para o Investimento e Inovação Social no período 2021-2027.
Procede-se à elencagem de recomendações e propostas consideradas úteis, exequíveis e pertinentes a considerar na
Estratégia Nacional para o Investimento e Inovação Social no período 2021-2027.
REFLEXÕES E RECOMENDAÇÕES
As reflexões e recomendações baseiam-se nos seguintes domínios:
- Conceptual
- Modelo de financiamento
- Abrangência territorial
- Acompanhamento técnico
- Capacitação
ÂMBITO

POSIÇÃO / PROPOSTAS
* Definir bem o conceito de inovação social, tornando-o abrangente e capaz de orientar as
organizações e os territórios na sua ação neste domínio. Considera-se que a promoção da
diversidade cultural, inclusão e igualdade de género devem ser enquadradas enquanto riquezas e
fatores de desenvolvimento e de inovação social.

Conceptual

* Respeitar a multidimensionalidade dos territórios, suas características e dinâmicas e aplicar-se
uma diferenciação no financiamento das organizações e das iniciativas de inovação, consoante a
região onde se inserem e público-alvo.
* Ter em conta o ajustamento da inovação social aos territórios de baixa e muito baixa densidade.
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* Adaptar o grau de exigência do programa à natureza dos projetos e das organizações.
* Prever a diferenciação na tipologia de candidaturas específicas em função dos beneficiários
candidatos (empresas, associações, cooperativas…) e das tipologias de projeto que apresentam
para se garantir o acesso democrático a todas.
* Garantir o seguimento dos projetos de inovação social com resultados válidos e que provoquem
melhorias efetivas nos problemas sociais identificados, criando mecanismos de continuidade no
seu financiamento que não se esgotem em candidaturas de 3 anos.
* Prever um maior enfoque e valorização dos processos e não tanto nos resultados tangíveis –
este enfoque é fulcral sobretudo para territórios de baixa densidade em que os processos não têm
uma visibilidade tão acentuada, no entanto são passíveis de um forte impacto qualitativo.
* Desmistificar e simplificar avisos de candidatura, nomeadamente a linguagem dos programas e
avisos.
* Acautelar que nem todas as Redes Sociais dos vários concelhos do país funcionam em pleno e
têm diagnósticos atualizados, pelo que é perigosa a obrigatoriedade de pareceres destas
estruturas para a validação dos projetos. A este nível considera-se que é importante a criação e/ou
rentabilização de recursos locais no sentido da organização de uma estrutura que garanta a lógica
territorial das iniciativas e projetos de forma a garantir a coerência e complementaridade das
iniciativas e projetos.
* Fazer a revisão do modelo de financiamento do investimento social (30%/70%) dada a
dificuldade das organizações em conseguir o envolvimento de investidores sociais e a sua
sobrecarga. Propõe-se que o modelo a implementar seja:
- 85% - subvenção não reembolsável
- 15% - assegurados por um ou mais investidores sociais, públicos ou privados.

Modelo de
Financiamento

* Rever o montante de adiantamento anual (15%) que é muito insuficiente e obriga as
organizações a financiarem-se junto da banca, sem poderem imputar esses custos. Propõe-se que
o adiantamento inicial passe a ser de 30%.
* Apostar no modelo de custos simplificados.
* Celerizar e simplificar formas de acesso ao financiamento e de implementação do mesmo,
inclusive no que diz respeito à prestação de contas (pedidos de reembolso).
* Prever que os custos com juros bancários e caducidades de contratos de trabalho possam ser
considerados custos elegíveis.
* Prever e tornar elegível a possibilidade de afetação de recursos/géneros (espaços, tempo de
trabalho de recursos humanos, entre outros) por parte dos investidores sociais, públicos ou
privados como parte integrante do financiamento que asseguram.

Abrangência
Territorial

* Garantir o acesso ao programa por parte de organizações das ilhas.

Acompanhamento
Técnico

* Garantir o acompanhamento técnico por parte do programa que preveja uma ação e atitude
preventiva e pedagógica no quadro da contratação pública de forma a evitar ações penalizadoras
junto das organizações.
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* Apostar no acompanhamento técnico contínuo e constante por parte das entidades gestoras –
aproximação das estruturas de financiamento ao terreno, com modelos de acompanhamento
pedagógico dos projetos para maximizar os resultados e a sustentabilidade dos projetos.
* Garantir a capacitação das equipas técnicas no quadro da contratação pública.

Capacitação

* Garantir a capacitação de todos os recursos humanos envolvidos - formação e integração de
modelos de avaliação participada pelos diferentes intervenientes - profissionais, dirigentes,
parceiros/as, beneficiários/as, representantes políticos – na área da avaliação dos projetos, de
resultados e de impacto.
* Promover processos de aprendizagem coletiva, com a criação de grupos temáticos e/ou
comunidades de práticas.

Avaliação de
Resultados

* A construção de materiais de recolha de informação e respetiva sistematização que permitam
validar com rigor resultados e impactos – contudo deverão desenvolver-se modelos ajustados que
considerem os fatores característicos de cada projeto/território e que oriente para uma avaliação
concisa aos objetivos específicos de cada projeto.

16 de maio de 2022
A Direção

____________________________________
(Marco Domingues, Presidente da Direção)
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