
PENSAR DIFERENTE



Iniciativa pública portuguesa 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.

Experiência pioneira na Europa: Portugal é o único Estado-Membro que reservou parte dos fundos 

comunitários até 2020 para experimentar novos instrumentos de financiamento que visam fomentar 

a inovação e o investimento social.



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.

OBJETIVOS

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.



INSTRUMENTOS DE 
FINANCIAMENTO

A Portugal Inovação Social gere quatro instrumentos de financiamento orientados para 

apoiar o desenvolvimento de projetos de inovação social.

Cada um dos quatro instrumentos está orientado para uma determinada fase do ciclo 

de vida dos projetos de inovação social.

Em todos, a par com o financiamento da Portugal Inovação Social, existe a participação 

de um ou vários Investidores Sociais.

O financiamento de cada projeto é aprovado mediante apresentação de candidatura 

pelas organizações no âmbito de concursos abertos periodicamente.



INSTRUMENTOS DE 
FINANCIAMENTO
Ajustados ao ciclo de vida dos projetos de inovação social



INSTRUMENTOS DE 
FINANCIAMENTO

Financia o desenvolvimento de competências de gestão que permitam às 
organizações da Economia Social implementar com sucesso um projeto de 
inovação social.

Financia projetos de inovação social, em parceria com investidores sociais, 
para que alcancem maior escala e impacto.

Financia projetos inovadores em áreas prioritárias de política pública, 
mediante o atingimento de resultados sociais mensuráveis previamente 
contratualizados.

Facilita o acesso ao crédito e coinveste em organizações implementadoras 
de projetos de inovação social com modelos de negócio sustentáveis.



inovacaosocial.portugal2020.pt


