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O Relatório de Avaliação ex-ante (AEX) presente neste documento surge na sequência da atividade
desenvolvida pela “Plataforma Alto Alentejo XXI”, constituída pela Comunidade Intermunicipal do Alto
Alentejo (CIMAA), pelo Instituto Politécnico de Portalegre e pela Agência de Desenvolvimento
Regional do Alentejo, na qual foram conduzidos debates em seis áreas distintas. No debate “Saúde,
Apoio Social, Segurança e Proteção Civil, a Economia Social foi uma das áreas estratégicas
identificadas, dando origem à dinamização do PDESAA – Plano de Dinamização da Economia Social
do Alto Alentejo,
Este documento representa a versão final do estudo referente à implementação de instrumentos
financeiros para financiamento do empreendedorismo e inovação social inseridos no contexto do
PDESAA, que serão criados no enquadramento e com apoio do Programa Operacional da Inclusão
Social e Emprego, através do Portugal Inovação Social.
Tal como estipulado no Caderno de Encargos o relatório apresenta-se estruturado em seis capítulos :
§

Capítulo I: Introdução - Enquadramento e Definições

§

Capítulo II: Análise das insuficiências de mercado e estimativa das necessidades de
financiamento

§

Capítulo III: Lições e ensinamentos adquiridos – Benchmarking

§

Capítulo IV: Análise de modelos de funding - intrumentos financeiros adequados

§

Capítulo V: Avaliação do valor acrescentado do instrumento financeiro e estimativa dos
recursos públicos e privados

§

Capítulo VI: Estratégia de investimento, resultados esperados

O atual contexto enfatiza a oportunidade de promover instrumentos financeiros para financiamento
da Economia Social do Alto Alentejo, enquadrados nos programas de promoção do
empreendedorismo e inovação social e da integração profissional em empresas sociais e da
economia social e solidária para facilitar o acesso ao emprego, que integra o Programa Operacional
Inclusão Social e Emprego.
A análise das insuficiências de mercado e de Investimento permite concluir que existem evidências
de procura social não satisfeita no que respeita a instrumentos de política pública destinados a suprir
as necessidades de empreendedorismo e de inovação social. Estas debilidades refletem-se a nível
Europeu, nacional e regional.
Neste âmbito, são escassos os instrumentos financeiros concebidos especificamente para a
dimensão social. O trabalho de enquadramento efectuado mostra como Portugal é ainda um Estado
Membro sem grandes tradições ao nível do investimento social e que tem agora no novo ciclo de
programação, uma oportunidade para tirar partido de um modelo inovador, que permita dar resposta
às atuais falhas de mercado verificadas no acesso ao financiamento para projetos na área social, e
em particular de iniciativas de empreendedorismo e inovação social.
A equipa realizou um exercício de benchmarking com recurso à análise de um conjunto de casos
apoiados por instrumentos financeiros de iniciativa ou participação pública, aplicados ao
desenvolvimento da Economia Social a nível europeu, produzidos por diversas entidades e atores,
nacionais e internacionais.
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No que respeita à problemática das principais tendências do setor social, com foco na população
sénior, e potenciais modelos de financiamento, a análise de benchmarking aponta para uma
conclusão que não deve ser ignorada ou desvalorizada no caso português. O êxito pioneiro das
experiencias assenta numa longa gestação, sobretudo pela necessidade de adaptação a novas
especificidades, pelas instituições financeiras ou quasi-financeiras de intermediação. Nestas
condições, as soluções inovadoras de financiamento a criar em Portugal deverão conhecer uma
escala temporal longa.
Os instrumentos de financiamento existentes não cobrem todo o espectro de necessidades das
organizações da economia social, que variam consoante a fase de vida das mesmas e dos projetos
que desenvolvem. O mercado oferece, por um lado, os tradicionais donativos e filantropia –
instrumentos com um foco na criação de valor na sociedade – e, por outro lado, investimentos de
capital comerciais – instrumentos com um foco no retorno financeiro. Na maioria das vezes, nem uns
nem outros satisfazem as necessidades das organizações: ou porque os donativos e filantropia não
são suficientes para fazer face às necessidades (fraca capitalização), ou porque estas organizações
não são atrativas ou elegíveis para a banca tradicional as financiar (pouca atratividade).
O levantamento de necessidades efetuado em parceria com a CIM Alto Alentejo e a IES Social
Business School, designadamente materializado na organização de um workshop temático e
realização de um inquérito direcionado a identificar iniciativas de empreendedorismo e inovação
social, permitiu estimar necessidades de investimento de cerca de 18 milhões de euros para IIES das
OES do Alto Alentejo, para o período 2016-2020.
Na medida em que não existe um histórico de Instrumentos Financeiros no âmbito da inovação e
empreendedorismo social em Portugal e tendo em consideração a taxa de quebra histórica do QREN
no que se refere a apoio ao financiamento de instrumentos financeiros para as PME, acomodamos
uma taxa de correção acumulada de 44%, implicando necessidades de financiamento de
aproximadamente 10 milhões de euros.
Assim, e com o intuito de catalisar investimentos de Empreendedorismo e Inovação Social é
sustentável a criação de um fundo apoio e estímulo ao investimento – o Fundo para o
Empreendedorismo e Inovação Social do Alto Alentejo (FEISAA). Este fundo pretende consolidar e
operacionalizar as prioridades de investimento pertinentes no âmbito da Estratégia definida na “Carta
Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo”.
A equipa considera este IF como estrutural na concretização do “Plano de Dinamização da Economia
Social do Alto Alentejo”, na medida em que irá acelerar e potenciar – através do financiamento do
empreendedorismo e inovação social - o desenvolvimento da Economia Social (com foco na
população sénior) e do Turismo (sénior e de saúde) na região.
A criação do FEISAA tem um carácter piloto a nível nacional, permitindo a sua replicação a outras
regiões do país, como instrumento para estimular o empreendedorismo e a inovação social e
contribuir para uma aplicação eficaz e produtiva, neste âmbito, dos recursos do Portugal 2020. Este
fundo de retalho, deverá ter como origem de financiamento público o fundo grossista para o
empreendedorismo e inovação social, o Fundo de Inovação Social (FIS).
A equipa de avaliação considera ainda que utilização de instrumentos de divida, em particular
empréstimos, garantias ou bonificações, deve ser considerada, quer pela sua flexibilidade de
combinação de instrumentos e consequente grau de alavancagem (designadamente via Sistema
Nacional de Garantia Mútua), quer pela facilidade de implementação, em resposta à resiliência de
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alguns empreendedores partilharem capital social. Ainda neste âmbito, programas de microcrédito
orientados para uma dimensão mais ampla de inovação social, complementares ao FEISAA, poderão
ter impacto relevante na economia do Alto Alentejo.
Os IF de Capitalização / Híbridos, assumem relevância na estratégia de transformação da estrutura
produtiva portuguesa, contribuindo para acelerar as estratégias de inovação, para a criação de
instrumentos de capital de expansão, com objetivos de aumentar a escala e promover a
internacionalização das empresas. Não obstante, para o enquadramento específico das OES,
recomenda-se prudência na sua implementação, tendo em consideração a natureza específica da
grande maioria dos potenciais Beneficiários. A avaliação ex-ante dos IF para a Inovação e
Empreendedorismo Social e as orientações a estabelecer pelo Fundo para a Inovação Social serão
fundamentais para a clarificação dos condicionantes da sua implementação.
Face à muito reduzida disponibilidade, no mercado, de financiamentos para o Empreendedorismo e a
Inovação Social, considera-se que os IF, com a estratégia de investimento proposta, apresenta um
efetivo valor acrescentado traduzido especialmente:
§

No aumento do financiamento disponível em condições (juros, períodos de carência,
maturidades) ajustadas às necessidades dos projetos de empreendedorismo e inovação
social e à rentabilidade dos mesmos;

§

Na extensão a segmentos de procura que até agora têm estado à margem dos programas de
apoio à economia social e aos financiamentos comunitários;

§

Na mobilização, pelas suas especificidade e abrangência, de novos atores e na
alavancagem de novos recursos;

§

Na possibilidade de, via reembolso e remuneração, perenizar recursos para assegurar a
durabilidade das operações para além do horizonte do Portugal 2020;

§

No estímulo à inovação no comportamento das entidades públicas, promovendo a
concepção de projetos com perspetiva “remuneradora” do investimento e de utilização de
recursos públicos para atração de investimentos privados para a economia social.

A equipa de avaliação considera ainda que um fundo com a natureza do FEISAA estimulará a
dinamização de atividades económicas complementares, designadamente a criação de entidades
especializadas em inovação social que apoiarão os candidatos com serviços de capacitação focados
na criação e gestão de projetos de empreendedorismo e inovação social.
Quando se analisa o valor acrescentado dos IF alocados a esta área e tendo em conta o seu efeito
alavancagem, é possível aferir que a concepção do FEISAA contempla vários formatos de
alavancagem, nomeadamente:
§

Mecanismos de garantia e contragarantia, que se classificam como um dos mais relevantes;

§

Coinvestimento, no caso de se optarem por instrumentos de híbridos ou de divida, onde há
uma disponibilização de recursos adicionais aos disponibilizados pelo FEISAA por parte das
entidades bancarias parceiras.

Para o cálculo do efeito de alavancagem foi utilizada informação diversa, nomeadamente com origem
na análise da alavancagem histórica conseguida com instrumentos semelhantes. Concluiu-se que o
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índice de alavancagem pode atingir o fator 8 em mecanismos de garantia associados a uma
contragarantia.
No caso da Bonificação de Juros, Prémios de Garantias, Apoio Técnico ou Equivalente, em rigor não
há alavancagem, existindo sim uma transferência de recursos para o destinatário final para o
compensar pelos custos dessas garantias ou dos juros, podendo-se admitir, em caso de
adicionalidade pura, que esse valor acresce ao investimento realizado.
Relativamente aos instrumentos do tipo empréstimos e capital, os níveis históricos de alavancagem
são de 1:1, ou seja, um índice de alavancagem de 2.
A equipa de avaliação propõe que a dotação seja repartida entre recursos públicos (conforme
referido, com origem no FIS) e recursos privados, num montante de aproximadamente 10 milhões de
euros. Este valor pretende dar resposta às necessidades de financiamento apuradas no que refere
às Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social do Alto Alentejo para o período 2016-2020.Foi
corrigida de acordo com as taxas de quebras históricas das tipologias de financiamento adequadas e
executadas no anterior quadro comunitário (QREN), bem como as especificidades das entidades
beneficiárias, as organizações da economia social (OES) do Alto Alentejo. A tabela que se segue
resume estes considerandos:
Tipologia IF
Empréstimos
Garantias
i) Garantias diretas FDESAA
ii) Garantias com recurso FCGM
Bonificações
Capital Risco
Total assumindo i) Garantias diretas FDESAA
Total assumindo ii) Garantias com recurso FCGM

Recursos Públicos
(FIS)
2

Recursos
Privados *
2

Total Recursos
disponibilizados
4

Índice
Alavancagem
2

0,5
0,5
0,5
1,5

1,5
3,5
0
1,5

2
4
0,5
3

4
8
1
2

4,5
4,5

5
7

9,5
11,5

2,1
2,6

* No caso de garantias o montante disponibilizado refere-se a empréstimos adicionais que poderão ser gerados

Importa, para além de referir que este exercício de quantificação da alavancagem é coerente com a
estimativa de necessidades de financiamento apresentadas, considerar que existe ainda um outro
efeito multiplicador de recursos e que deve ser enfatizado: em termos globais e durante um período
alargado e posterior à vigência do Portugal 2020, o FEISAA poderá (como estipulado nas
determinações dos Regulamentos Europeus aplicáveis aos instrumentos financeiros apoiados pelos
FEEI) reinvestir os recursos provenientes do modelo de reembolsos que vier a ser estabelecido.
As orientações que serão estabelecidas pelo FIS e os termos dos acordos de financiamento a
celebrar com o FIS e com os investidores e Fundos Retalhistas serão cruciais para estabilizar a
apreciação dos efeitos de alavancagem – designadamente no que respeita às condições e
maturidades de financiamento e de reembolso, associadas à avaliação do risco das operações
(projetos e entidades promotoras), que habitualmente conhece um leque de variação elevado.
Os IF propostos contribuem para o alcance dos objetivos previstos nos PO, promovendo o
investimento em tipologias de ações que integram a lógica de intervenção delineada na
programação. O contributo dos IF para os objetivos no domínio do Empreendedorismo E Inovação
Social surge potenciado pelas vantagens que apresentam para aumentar o acesso ao financiamento
e o nível de alavancagem, para garantir a viabilidade e sustentabilidade das operações e para
articular interesses públicos e privados. Utilizando o FEISAA como meio catalisador de mecanismos
de intervenção pública, criam-se condições para libertar recursos públicos para utilizações
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alternativas, ainda que complementares e dentro do mesmo tipo de política pública. Por outro lado,
permite promover o interesse de recursos privados, efeito é de particular importância na área de
intervenção social, pelos motivos já expostos na análise de insuficiências de mercado.
Relativamente ao modelo de gestão do FEISAA, a equipa de avaliação considera que os termos de
referência do procedimento concursal de seleção da entidade gestora deverão salvaguardar que,
sem interferência nas decisões individuais de financiamento, o Conselho Executivo da Comunidade
Intermunicipal do Alto Alentejo deverá assumir – no quadro das responsabilidades do Comité de
Investimento – funções de natureza quase executiva, em especial no âmbito da interação com a
entidade gestora selecionada visando a monitorização regular da concretização das orientações
estratégicas e operacionais sobre o FEISAA e, nomeadamente, da estratégia de investimento
estabelecida.
A análise da conformidade do FEISAA com outras formas de intervenções estatais reside no
diagnóstico efetuado aos objetivos de financiamento da inovação e o empreendedorismo social,
enquanto que os demais instrumentos possíveis tais como a Linha de Crédito para as IPSS e o
Social Investe têm como objetivo o apoio ao financiamento a área da economia social e solidária,
sem antever uma interdependência com a génese de um mercado de investimento social ou a
criação de formas de inovação social.
Além das razões anteriores, estes meios de financiamento são puramente de dívida, enquanto o
FEISAA poderá ter um duplo objetivo de desenvolvimento da interligação entre a inovação e o
empreendedorismo, na vertente social e apoiando-se nos meios de capitalização.
Assim, a conclusão principal da análise indica uma aderência, a nível interno, do IF quando
equiparado com as restantes formas de intervenção pública previstas e que têm como objetivo a
eliminação das desigualdades resultantes das falhas de mercado. Esta coerência alicerça-se na
complementaridade dos meios disponíveis.
Os pressupostos que lhe assistem exibem fundamentos que reforçam a coerência interna, onde se
destacam: objetivos e bases gerais audaciosos e coerentes com o objectivo de solidificar as
relações de interdependência entre a inovação e o empreendedorismo social, permitindo que o Alto
Alentejo crie condições para liderar movimentos de inovação social;utilização integrada de vários
meios que permitam eliminar as desigualdades identificados durante a análise e onde a
complementaridade dos mesmos alavanque os resultados; introdução de ações de dotação técnica
das OES, permitindo a sua capacitação, com o objetivo de estimular e antecipar o acesso ao IF,
preparando assim as condições necessárias para projetos sustentáveis e bem sucedidos, e que
permitam aos IF desenvolver em pleno os seus efeitos multiplicadores.
Tendo em conta todos os elementos de informação reunidos, verifica-se a existência de riscos muito
reduzidos para a problemática das ajudas de Estado no modelo de instrumento financeiro
considerado. Somente na área de apoio a empresas, que pode coincidir parcialmente com a
intervenção do FEISAA e de estímulos à criação de empresas através do microempreendedorismo,
terá de ser acautelado o registo de minimis.
Por fim, o desenvolvimento de projetos de inovação e o empreendedorismo social, ira dotar o Alto
Alentejo de uma visão estratégica e de “inteligência de mercado” que, aliada a monitorização e
avaliação da aplicação dos IF, originará um polo dinamizador e criador de valor a médio e longo
prazo.
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Da análise efectuada é possível avançar com algumas conclusões e recomendações sobre a
configuração do próprio FEISAA :
§

Consiste no financiamento de natureza retalhista para apoio a iniciativas e investimentos em
inovação e empreendedorismo social em fase de consolidação ou disseminação, através da
concessão de empréstimos, bonificação de juros, prestação de garantias ou quase-capital.

§

Assume o objetivo do FIS de dinamizar o mercado de financiamento de iniciativas e
investimentos em inovação e empreendedorismo social, focalizado na criação de condições
para contratualização de apoios a investimentos adequados às necessidades específicas
das IIES promovidas por OES do Alto Alentejo.

§

Assume uma lógica de fundo independente e equidistante dos diferentes atores no circuito
do investimento social no Alto Alentejo, promovendo a sua colaboração em rede. O FEISAA
deve ter como objetivo último possibilitar às OES o acesso a um instrumento de
financiamento mais adequado às suas especificidades e ao desenvolvimento deste novo tipo
de respostas, alavancando ainda co-investidores privados a apostar no crescimento de
projetos inovadores de elevado potencial de impacto social com sustentabilidade validada.

§

Mesmo não sendo ainda possível quantificar a percentagem de FEISAA que será acionada
com IF recorrendo ao sistema de garantia/contragarantia, que implicará uma maior
alavancagem de investimento e sendo também por agora impossível quantificar os
montantes obrigatórios de coinvestimento dos Fundos de Retalho de Inovação Social (onde
se inclui o FEISAA), os montantes propostos neste estudo para a dotação global e a
distribuição indicativa por produtos são suficientes para fazer face à procura social inicial a
manifestar-se.

§

É necessário salientar que, na opinião da equipa de avaliação, para resposta adequada à
preparação e operacionalização do FEISAA, é imperativo que a seleção da entidade gestora
assegure a mobilização de atores relevantes do meio financeiro, sem contudo desprezar a
necessidade de know-how específico em matéria de necessidades sociais. Conclui-se assim
que os termos de referência do procedimento para seleção da entidade gestora do FEISAA
deverá incorporar a possibilidade de constituição de parcerias e/ou joint-ventures entre
sociedades financeiras e entidades com responsabilidade na intervenção e inovação social.

§

As questões de rendibilidade e risco são determinantes para o interesse que poderão ter na
participação na operacionalização dos IF. Por outro lado a flexibilidade e agilidade do IF é
crítica para garantir a adesão de parceiros financeiros e assim garantir as taxas de
cofinanciamento desejáveis

§

Como forma de induzir níveis elevados de alavancagem é desejável que, nos processos de
seleção de intermediários financeiros para operacionalizar o FEISAA, sejam incluídos
critérios relacionados com o grau de alavancagem e com os níveis de comissões de gestão
propostos, fazendo com que o processo competitivo relativo ao estabelecimento de parcerias
induza melhorias nos níveis de alavancagem.

§

Por outro lado, o modelo de reembolsos, a definir de acordo com a política de gestão do FIS,
deverá permitir assegurar a sua atividade além dos montantes iniciais disponibilizados,
constituindo-se como um agente de mudança para a Economia Social do Alto Alentejo.

§

Verifica-se ainda uma incerteza quanto a conciliação dos vários modelos de gestão entre o
FIS, os Fundos de Retalho, que serão selecionados num processo concursal especifico no
âmbito do PO ISE.
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O recurso a este tipo de instrumento permite aumentar a alavancagem e melhorar a qualidade e
eficiência dos financiamentos públicos, conferindo-lhes sustentabilidade, tem um efeito multiplicador
dos recursos públicos, atraindo outras fontes de financiamento; melhora o desempenho e a eficiência
dos financiamentos públicos pela mobilização de novas fontes de conhecimento e competências;
exerce um efeito catalisador do trabalho em rede, parcerias e cooperação; promove a integração das
empresas nos mecanismos de economia formal e nos mercados financeiros e promove a
adaptabilidade a necessidades próprias de parceiros, territórios ou setores específicos.
De acordo com as orientações regulamentares comunitárias, a avaliação ex-ante de instrumentos
financeiros deve abordar as circunstâncias suscetíveis de fundamentar a revisão e atualização da
avaliação e a correspondente metodologia de concretização – princípio que a equipa considera
positivo e salutar, e que entende se deveria generalizar a outras modalidades de financiamento das
políticas públicas.
De facto, não obstante a profundidade e fundamentação quer das análises efetuadas em sede de
avaliação ex-ante, quer das decisões tomadas pelas instituições competentes, as dinâmicas que
caraterizam as economias e as sociedades contemporâneas não são necessariamente compatíveis
com instrumentos de execução e de financiamento que não conheçam alterações ou ajustamentos,
mais ou menos frequentes.
A inerente preocupação em assegurar condições ótimas de prossecução eficiente e eficaz das
políticas públicas conduz, portanto, a valorizar a emergência de alterações da envolvente que,
incidindo especialmente nas alterações das tendências do investimento público e privado, bem como
nas modificações que ocorram nos mercados de financiamento, poderão justificar a necessidade de
rever e alterar os instrumentos públicos de atuação – designadamente no que respeita aos
instrumentos de financiamento, como o FEISAA.
A monitorização do desempenho do FEISAA – que, como referido, deverá ser assegurada pelos
stakeholders da “Plataforma Alto Alentejo XXI” e, em particular, pelo Conselho Executivo da
Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, deverá consequentemente privilegiar a detecção
precoce destes eventuais fatores que fundamentem eventualmente alterações a introduzir no
FEISAA.
A análise detalhada da ocorrência dessas eventuais situações e a identificação das componentes do
FEISAA que deverão ser modificadas e atualizadas deverá ser concretizada através de um estudo de
avaliação independente.
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I.

INTRODUÇÃO – ENQUADRAMENTO E DEFINIÇÕES

15

Relatório Final – Avaliação ex ante

I.1.

Nota Introdutória

O Relatório de Avaliação ex-ante (AEX) presente neste documento surge na sequência da atividade
desenvolvida pela “Plataforma Alto Alentejo XXI”, constituída pela Comunidade Intermunicipal do Alto
Alentejo (CIMAA), pelo Instituto Politécnico de Portalegre e pela Agência de Desenvolvimento
Regional do Alentejo, na qual foram conduzidos debates em seis áreas distintas. No debate “Saúde,
Apoio Social, Segurança e Proteção Civil, a Economia Social foi uma das áreas estratégicas
identificadas, dando origem à dinamização do PDESAA – Plano Desenvolvimento da Economia
Social do Alto Alentejo,
Este documento representa a versão final do estudo referente à implementação de instrumentos
financeiros para financiamento do empreendedorismo e inovação social inseridos no contexto do
PDESAA, que serão criados no enquadramento e com apoio do Programa Operacional da Inclusão
Social e Emprego, através do Portugal Inovação Social.
Para além do aprofundamento de muitas questões abordadas nos relatórios anteriores, este
documento toma especialmente em consideração os resultados dos inquéritos efetuados junto de
potenciais promotores de iniciativas de empreendedorismo e inovação social no Alto Alentejo.
Deve ainda ser enfatizado que este Relatório Final e a suas conclusões apresentam algumas
condicionantes, em particular pela disponibilização de informação precedente e respeitante aos
exercícios de avaliação ex-ante para os instrumentos financeiros a construir no âmbito do Portugal
Inovação Social, com particular relevo para o Fundo de Inovação Social (FIS), que constituirá a base
financeira para o exercício que se apresenta.
A AEX da aplicação de instrumentos financeiros para financiamento do empreendedorismo e
inovação social encontra assim uma miríade heterogénea de projetos, iniciativas e agentes que não
está estabilizada, sendo crítico ter em consideração a regulamentação que a programação do
Portugal 2020 irá implementar no respeito das orientações de gestão para aplicação dos referidos IF.
Não obstante e com base em dados recolhidos e em literatura sobre a economia social em Portugal,
é possível com elevado grau de segurança apresentar as considerações constantes do relatório, que
apontam para evidente falha de mercado no domínios da economia social propensos a mobilização
de Instrumentos Financeiros (IF), nas vertentes de empreendedorismo social e inovação social, para
um universo de entidades que operam no Alto Alentejo.
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I.2.

Pressupostos da avaliação ex-ante

A Avaliação ex-ante de Instrumentos Financeiros no atual período de programação 2014-2020 está
sujeita a obrigações, designadamente estabelecidas pelos regulamentos da UE sobre os FEEI (em
particular, pelo art.º 37 Reg 1303/2013). O cruzamento entre estas determinações regulamentares e
os conteúdos do presente relatório é sistematizado na seguinte tabela:

Conteúdo obrigatório dos estudos de
Avaliação ex-ante de Instrumentos Financeiros
(Art.º 37.º Regulamento 1303/2013)

Capítulos do presente Relatório

Análise das deficiências de mercado, das
situações de investimento insuficiente e das
necessidades de investimento em áreas de
intervenção e objetivos temáticos ou
prioridades de investimento a considerar com
vista a contribuir para alcançar os objetivos
específicos definidos no âmbito de uma
prioridade e para receber apoio através de
instrumentos financeiros. Essa análise deve
basear-se na metodologia das boas práticas
disponíveis

Capítulo II - Análise das insuficiências de
mercado e estimativa das necessidades de
financiamento

Avaliação dos ensinamentos tirados da
utilização de instrumentos semelhantes e
avaliações ex ante anteriormente realizadas
pelos Estados-Membros e a forma de aplicar
esses ensinamentos no futuro

Capítulo III - Lições e
adquiridos - Benchmarking

Avaliação do valor acrescentado dos
instrumentos financeiros que se considera
deverem ser apoiados pelos FEEI, da
coerência com outras formas de intervenção
pública dirigida ao mesmo mercado, das
eventuais implicações dos auxílios estatais,
da proporcionalidade da intervenção prevista
e medidas para minimizar a distorção de
mercado

ensinamentos

Capítulo IV - Análise de modelos de funding
- intrumentos financeiros adequados
Capítulo
V
Avaliação
do
valor
acrescentado do instrumento financeiro e
estimativa dos recursos públicos e privados
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Estimativa dos recursos públicos e privados
adicionais a receber potencialmente pelo
instrumento financeiro até ao nível do
beneficiário final (efeito de alavancagem
previsto) incluindo, se necessário, uma
avaliação da necessidade e do nível de
remuneração
preferencial
para
atrair
recursos de contrapartida de investidores
privados
e/ou
uma
descrição
dos
mecanismos a utilizar para determinar a
necessidade
e
a
dimensão
dessa
remuneração preferencial, tal como um
processo de avaliação competitivo ou
devidamente independente
Estratégia
de
investimento
proposta,
incluindo a análise das várias opções para a
adoção de medidas de execução, produtos
financeiros a oferecer, beneficiários finais
visados, combinação planeada com o apoio
de subvenções, consoante o caso
Especificação dos resultados previstos e a
forma como o instrumento financeiro poderá
vir a contribuir para atingir os objetivos
específicos definidos no âmbito da prioridade
pertinente, incluindo indicadores para essa
contribuição
Disposições que permitam rever e atualizar a
avaliação ex-ante, se necessário, durante a
execução de um instrumento financeiro que
tenha sido executado com base nessa
avaliação, sempre que, durante a fase de
execução, a Autoridade de Gestão considere
que a avaliação ex ante deixou de poder
representar de forma rigorosa as condições
de mercado existentes na altura da execução

Capítulo IV - Análise de modelos de funding
- intrumentos financeiros adequados
Capítulo V - Avaliação do valor acrescentado
do instrumento financeiro e estimativa dos
recursos públicos e privados

Capítulo VI - Estratégia de investimento,
resultados esperados

Capítulo VI - Estratégia de investimento,
resultados esperados

Capítulo VI - Avaliação da estratégia de
investimento, resultados esperados

Tabela 1 - Conteúdo obrigatório dos estudos de Avaliação Ex-ante e capítulos correspondentes

I.3.

Enquadramento

A Economia Social desenvolve-se para responder a questões sociais que, criadas pelo contexto
económico-social e pelos desafios societais de natureza estrutural, se confrontam com limitações do
setor público através das suas organizações e dos instrumentos existentes de política pública. A
Economia Social emerge como uma dinâmica assente em soluções inovadoras – a Inovação Social -,
necessariamente eficientes e eficazes, dirigidas a estimular a adoção de alternativas às práticas e
modalidades de atuação tradicionais, por parte de entidades públicas e do terceiro setor, bem como
pelo reconhecimento pelas organizações económicas de que as suas responsabilidades deverão ser
abrangentes na respetiva envolvente social e territorial.
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A natureza das intervenções das entidades que atuam na Economia Social e das atividades que
desenvolvem coloca a questão do seu financiamento. Na verdade não apenas o número crescente
destas entidades como a diversidade e relevância das ações que efetivamente realizam no terreno
carece de garantir o acesso a um financiamento adequado.
O acesso a financiamento pelas entidades atuantes nestes domínios é, sobretudo tendo em conta as
restrições impostas pelo atual paradigma do financiamento público, particularmente importante num
contexto de contenção do crédito bancário e de diminuição dos patrocínios ou de mecenato.
Os modelos de financiamento não públicos destas entidades e atividades - empréstimos, garantias,
patrocínios, subsídios públicos e privados ou um misto destes – carecem de reajustamentos e de um
envolvimento da comunidade em torno do desenvolvimento de mecanismos inovadores de
financiamento.
Nas últimas décadas verificamos um aumento efetivo do número de entidades atuantes no terceiro
setor e de projetos de inovação social. A seleção de exemplos relevantes, efectuada para análise, no
contexto deste estudo, considerou o grau de inovação dos projetos e a possibilidade de serem
replicados, com as devidas adaptações, à realidade de intervenção específica no Alto Alentejo para
promoção e desenvolvimento da Economia e da Inovação Social.
Esta avaliação surge na sequência da atividade desenvolvida pela “Plataforma Alto Alentejo XXI”,
constituída pela CIMAA, pelo Instituto Politécnico de Portalegre e pela Agência de Desenvolvimento
Regional do Alentejo, na qual foram conduzidos debates em seis áreas distintas. No debate “Saúde,
Apoio Social, Segurança e Proteção Civil, a Economia Social foi uma das áreas estratégicas
identificadas, dando origem à dinamização do PDESAA – Plano de Desenvolvimento da Economia
Social do Alto Alentejo.
Tendo em conta o PDESAA – Plano Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo – foram
privilegiados casos que permitam acelerar e potenciar o desenvolvimento da Economia Social (com
foco na população sénior) e que possam ser replicados na região.
O Alto Alentejo desenvolveu, nos últimos anos, fortes competências na área da Economia Social,
nomeadamente ao nível da ação social e saúde, com foco na população idosa.
A relevância do cluster de atividade da Economia Social no Alto Alentejo motivou a elaboração da
Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no Alto Alentejo.
O Documento referido destaca também a importância do Turismo sénior que encontra na população
idosa um novo segmento de mercado, associando a oferta de serviços sociais e de saúde, com a
disponibilização de tecnologias e igualmente, com exigências particulares em termos de
acessibilidade e assistência.
O Turismo do Alentejo identificou o Turismo Sénior e de Saúde como uma oportunidade única de
aposta, devendo a oferta ser adequada ao produto turístico a desenvolver.
Deveremos todavia assinalar que a informação detalhada sobre casos de sucesso relevantes no
âmbito deste estudo não permitiu a identificação de soluções e metodologias no contexto da
economia e inovação social especificamente dirigidas ao turismo sénior – sem prejuízo de se verificar
uma oferta crescente para este tipo de população-alvo, que evidencia a importância estratégica da
dinamização do turismo sénior em Portugal, envolvendo várias entidades responsáveis pela oferta
turística dos destinos, criando sinergias e desenvolvendo um produto com características singulares.
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Esta situação, também decorrente de o turismo sénior ser habitualmente considerado como atividade
económica inserida no mercado, que procura e encontra apoio financeiro em instrumentos de política
pública orientada para as empresas, também aplicáveis a projetos inovadores promovidos por
entidades do terceiro setor, que associem componentes turísticas a objetivos mais globais,
aconselham a que seja oportunamente revisitada o seu potencial enquadramento nas várias
dimensões de atuação do Portugal Inovação Social.

I.4.

Portugal Inovação Social e Fundo de Inovação Social

A medida Portugal Inovação Social do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego tem por
finalidade consolidar, com o contributo de apoios financeiros, um ecossistema de inovação e
empreendedorismo social em Portugal capaz de gerar soluções sustentáveis, em complemento às
respostas tradicionais. Assume-se como catalisadora da inovação social em Portugal, através de
investimento social e de capacitação aos atores direta e indiretamente envolvidos em iniciativas de
inovação e empreendedorismo social (IIES). O Portugal Inovação Social visa utilizar instrumentos
financeiros inovadores adaptados às necessidades específicas do setor da economia social e
solidária, numa lógica orientada para resultados e maioritariamente reembolsáveis.
Esta abordagem, consistente com o modelo proposto no âmbito do Portugal 2020, pressupõe que
instrumentos financeiros já existentes outrora e concebidos para a realidade empresarial, sejam
agora adaptáveis à realidade social. Aqui, o grande desafio estará em conseguir ultrapassar lacunas
existentes no investimento social, não o dissociando dos seus objetivos de angariação de
financiamentos e ganhos de eficiência.
É nesse quadro que se insere a iniciativa Portugal Inovação Social e, em particular, uma das suas
quatro componentes: o Fundo para a Inovação Social - o instrumento financeiro para financiamento
da inovação e do empreendedorismo social do Portugal 2020.
Em linha com outras iniciativas europeias similares como o Big Society Capital no Reino Unido ou o
Social Ventures Fund na Alemanha, o Fundo para a Inovação Social consistirá num fundo grossista
de estímulo e apoio a iniciativas e investimentos em inovação e empreendedorismo social através,
designadamente, de empréstimos bonificados e garantias.
Assumindo uma lógica de “fundo de fundos” (ou holding fund), independente e equidistante dos
diferentes atores no circuito do investimento social, promovendo a sua colaboração em rede, o
Fundo para a Inovação Social terá como objetivo último possibilitar às organizações da economia
social o acesso a um instrumento de financiamento mais adequado às suas especificidades e ao
desenvolvimento deste novo tipo de respostas, alavancando ainda co-investidores privados a apostar
no crescimento de projetos inovadores de elevado potencial de impacto social com sustentabilidade
validada.

O Fundo para a Inovação Social pretende atuar prioritariamente em áreas críticas, que registam uma
procura crescente ao nível das respostas sociais disponíveis, como sejam:
§

O combate à pobreza e exclusão social;

§

A promoção do envelhecimento ativo;
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§

A promoção da empregabilidade (e em particular do emprego jovem);

§

O apoio a crianças e famílias;

§

A promoção da saúde e bem-estar.

Constituindo um instrumento complementar aos instrumentos de financiamento mais tradicionais
previstos no domínio Inclusão Social e Emprego, o Fundo para a Inovação Social é por sua vez,
complementado, na sua atuação, pelas três restantes componentes do Portugal Inovação Social1,
em particular, de forma mais direta, pela componente de apoio a atividades de capacitação das OES
por forma a facilitar a sua participação em iniciativas de inovação e empreendedorismo social e no
ecossistema de investimento social que lhes está associado.

Com 95M de euros de fundos estruturais disponíveis no quadro do Portugal 2020, o Fundo para a
Inovação Social é o maior dos quatro programas de financiamento da Iniciativa Portugal Inovação
Social.
É o único que assume uma configuração de Instrumento Financeiro, sendo dirigido a Iniciativas de
Inovação e Empreendedorismo Social (IIES) em fase de consolidação e/ou expansão.
O Fundo para a Inovação Social funcionará enquanto fundo grossista, canalizando o apoio dos FEEI
através de intermediários de investimento social, tais como instituições de crédito ou entidades
gestoras de fundos de empreendedorismo social.
Com o objetivo de colmatar falhas de mercado no acesso a financiamento por parte das IIES, o Fundo
para a Inovação Social irá cofinanciar, via fundos retalhistas criados por esses intermediários,
empréstimos, garantias, capital e quase-capital, adequados às suas necessidades específicas. 2

I.5.
Fundo de Desenvolvimento para a Economia Social do Alto Alentejo
(FEISAA)
Na sequência do ciclo de debates promovido pela Plataforma Alto Alentejo XXI e do estabelecimento
da Carta Social e Estratégia para o Desenvolvimento da Economia Social, a CIMAA decidiu
dinamizar a concretização do Plano de Ação para Operacionalização Estratégia da Economia Social
no Alto Alentejo para o Período 2014-2020 – População Sénior que, compreendendo a realização de
um conjunto diversificado de estudos e abordagens autónomas, mas complementares, incluindo
designadamente a elaboração do estudo de Avaliação ex-ante do instrumento financeiro para
financiamento da Economia Social do Alto Alentejo, designado por FEISAA.
O FEISAA pretende consolidar e operacionalizar as prioridades de investimento no âmbito da
Estratégia definida na “Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social do Alto
Alentejo”, e contribuir para uma aplicação eficaz e produtiva de recursos do Portugal 2020.

1 As restantes três componentes são Programa de Capacitação, Fundo para Títulos de Impacto Social e
Parcerias para o Impacto, desenvolvidas no Capítulo V.
2 Informação Estrutura de Missão Portugal Inovação Social.
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A criação do FEISAA é central ao “Plano de Dinamização da Economia Social do Alto Alentejo”, na
medida em que irá acelerar e potenciar o desenvolvimento da Economia Social (com foco na
população sénior) e do Turismo (sénior e de saúde) na região.
Este instrumento financeiro terá na sua base a aplicação de financiamentos do Portugal 2020 bem
como o envolvimento de entidades privadas com atuação no setor social, pois, para acelerar e
potenciar o desenvolvimento da Economia Social, a par do Turismo (sénior e de saúde) na região, é
fundamental desenvolver um sistema de financiamento público que precipite os interesses das
entidades privadas e crie atratividade também no investimento privado.
A criação do FEISAA tem um carácter piloto a nível nacional, permitindo a sua replicação a outras
regiões do país, como instrumento para estimular o empreendedorismo e a inovação social.
A criação e operacionalização de um modelo para o financiamento da Economia Social com a
natureza de instrumento financeiro apresenta inequívocas vantagens, não apenas decorrentes da
possibilidade de maximizar a mobilização de recursos públicos, naturalmente escassos, focalizados
neste objetivo mas, também, de potenciar o aproveitamento de disponibilidades no âmbito do
Portugal 2020.
Os financiamentos pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) no período 20142020 são marcados por uma forte orientação para resultados e pela prioridade atribuída à utilização
de instrumentos financeiros.
Estas claras apostas dos regulamentos comunitários e normativos nacionais são fundamentadas,
com base na experiência adquirida nos anteriores períodos de programação, pela consideração de
três principais fatores de racionalidade:
Por um lado, pela necessidade de assegurar que a utilização de recursos públicos conduza,
efetivamente, a resultados objetivos em todas as atividades e operações que contribuam para a
criação de riqueza e de emprego;
Por outro lado, pela garantia de que os resultados visados integrem o aumento real da coesão
económica, social e territorial, incluindo a prossecução de objetivos relevantes no âmbito da inclusão
social e da melhoria das condições de vida dos cidadãos;
Finalmente, pela otimização da utilização de recursos públicos, tanto em consequência da
alavancagem resultante da mobilização de recursos privados, como pelo estímulo à sua reutilização
no financiamento de novas operações. A concretização das referidas orientações e fatores de
racionalidade é designadamente consagrada pelos Regulamentos Europeus pertinentes, em
particular pelo Regulamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de dezembro, que impõe a realização de
estudos de avaliação ex-ante para fundamentar a utilização de instrumentos financeiros que, nos
termos do respetivo n.º 2 do Artigo 37.º “tenha comprovado deficiências de mercado ou situações de
insuficiência de investimento, bem como o nível estimado e âmbito das necessidades de
investimento público, incluindo tipos de instrumentos financeiros a utilizar”.

22

Relatório Final – Avaliação ex ante

II.

ANÁLISE DAS INSUFICIÊNCIAS DE MERCADO E ESTIMATIVA DAS
NECESSIDADES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO
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II.1.

Economia Social no Contexto Europeu

Nos últimos anos tem-se assistido a um interesse crescente no empreendedorismo social em toda a
Europa, fortemente impulsionado pelo reconhecimento do papel que as empresas e as atividades
sociais podem desempenhar na luta contra desafios sociais e ambientais e na promoção do
crescimento inclusivo. Este movimento também é justificado pela crise económica mundial que
resultou no descontentamento generalizado dos cidadãos em relação ao funcionamento do sistema
económico global e que permitiu gerar um movimento de interesse crescente em sistemas mais
inclusivos, participados e pluralistas. Posteriormente, a implementação de medidas de austeridade –
em contraste com uma nova realidade de crescentes necessidades sociais - criaram os desafios e
oportunidades para a consolidação das iniciativas de vertente social na União Europeia.
No entanto, apesar do interesse e do surgimento de exemplos de entidades e atividades atuantes no
setor da economia social, relativamente pouco se sabe sobre a dimensão e as características destas
no emergente setor social da Europa como um todo. Existem diversos estudos e “papers” que
procuram detalhar as formas possíveis e distinguir essas formas empresariais em desenvolvimento,
mas a diversidade de estruturas económicas nacionais, as diferentes tradições culturais e
enquadramentos legais implicam que medir e comparar a atividade da economia social em toda a
Europa continua a ser um desafio. Assim, existe falta de disponibilidade e consistência no que
respeita a informação estatística sobre entidades sociais em toda a Europa. O mapa seguinte,
construído com base na regulamentação disponível, é demonstrativo desta assimetria de informação.

Figura 1 - Países com estatutos ou regulamentação específica para entidades de cariz social
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Alguns países já iniciaram a criação de uma extensa variedade de serviços de desenvolvimento
empresarial e adaptaram os regimes de apoio à atividade económica especificamente para empresas
sociais, entidades da economia social e atividades mais amplas de inovação social. Estes incluem
Bélgica, Croácia, Dinamarca, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo, Polónia, Portugal, Eslovénia,
Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido. O propósito e escala de tais esquemas de financiamento
público, no entanto, variam significativamente entre os países. Por exemplo, na Suécia, as iniciativas
de apoio público são estritamente direcionadas para as designadas Work Integration Social
Enterprises (WISE), enquanto que, em países como a Bélgica, França, Luxemburgo, Portugal e
Espanha, o suporte é direcionado para uma Economia Social, solidária e inovadora, muito mais
ampla.
Há também uma série de países europeus que têm muito poucos ou nenhuns esquemas de
financiamento público especialmente concebidos para o segmento das empresas e atividades
sociais. Este é particularmente o caso nos novos Estados-Membros, nomeadamente da Europa de
Leste - Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Eslovénia, Eslováquia
e Roménia, onde soluções ad hoc e iniciativas fragmentadas têm sido financiadas através de Fundos
Estruturais. No entanto, existem também alguns exemplos de antigos Estados-Membros em que os
regimes de financiamento para empresas e atividades sociais são muito limitados ou inexistentes,
incluindo Áustria, Finlândia, Alemanha, Irlanda e Holanda. Em alguns países (Finlândia, Holanda),
tem sido uma opção política deliberada não desenvolver sistemas por medida para a empresa social.
Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (designadamente FEDER e FSE) têm
desempenhado um papel fundamental em muitos países (principalmente os novos EstadosMembros, como a Bulgária, Polónia, Roménia, Hungria, mas também antigos Estados-Membros,
como a Itália e Reino Unido) na promoção da visibilidade e perfil de empresa social por meio de
atividades de sensibilização, tais como eventos, workshops, prémios / competições (concursos),
reunindo uma comunidade fragmentada dos agentes deste sistema - que também contribuiu para o
financiamento da criação de novas empresas sociais e para o desenvolvimento de novas atividades
sociais.

II.1.1. Redes e mecanismos de apoio mútuo
Redes cooperativas sociais e/ou alguma forma de estruturas de apoios mútuos existem em quase
todos os países. A experiência da Itália, França e Reino Unido mostra que estes podem
desempenhar um papel importante no estímulo ao desenvolvimento do setor, oferecendo apoio,
orientação e aconselhamento e atuando como mediadores. Por exemplo, as cooperativas de
consórcios sociais são a estrutura de suporte mais comum para as empresas e atividades sociais na
Itália, que fornecem formação e apoio de consultoria para os seus membros. Outro exemplo são as
cooperativas de negócios e de emprego em França, que utilizam o apoio dos pares para ajudar os
novos empreendedores. Da mesma forma, no Reino Unido, várias organizações de cúpula para
empresas e atividades sociais foram estabelecidas e têm desempenhado um papel importante no
reconhecimento gradual do setor e no desenvolvimento de uma gama variada de políticas públicas.
Há um número limitado, mas crescente, de incubadoras de empresas sociais, programas tutoriais,
infraestruturas e serviços especializados para o investimento em toda a UE (exemplos podem ser
encontrados em países como a Bélgica, França, Alemanha, Holanda, Eslovénia, Hungria, etc.).
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II.1.2. Mercados de investimento de impacto social
A importância de ter acesso ao financiamento relaciona-se com o modo particular de criação e
modelo de negócio das empresas e das atividades sociais. Como os modelos de negócio tradicionais
avançam no sentido de um maior nível de rendimentos auferidos (ou negociados), a evidência
sugere que, como qualquer outra empresa, as empresas sociais necessitam de financiamento
externo para “start-ups” e para dimensionar suas atividades. Da mesma forma, tal como em qualquer
“start-up”, nos novos negócios e atividades as empresas sociais (a menos que possuam bens /
propriedades em volume suficiente) enfrentam problemas de acesso ao financiamento devido ao seu
histórico e aos custos de transação. Dadas as suas caraterísticas específicas, o acesso a fontes de
financiamento tradicionais pode ser particularmente problemático para as empresas e atividades
sociais.
As medidas para melhorar o acesso ao financiamento incluíram:
§

Instrumentos financeiros dedicados - Dado que os mercados de investimento social são
atualmente subdesenvolvidos na maioria dos países europeus (e, na melhor das hipóteses,
ainda incipientes em países como a França e Reino Unido), as instituições públicas podem
desempenhar um papel fundamental na concepção de instrumentos financeiros específicos
(utilização de fundos públicos para fornecer empréstimos ou facilidade de investimento /
capital). Exemplos interessantes de instrumentos financeiros específicos com financiamento
público podem ser encontrados na Bélgica, Dinamarca, França, Irlanda, Alemanha, Polónia e
Reino Unido.

§

Mercados de investimento de impacto social - Investimento Social (ou investimento de
impacto, como é mais conhecido no Reino Unido e fora da Europa) é a disponibilização de
fundos para organizações com a expectativa explícita de um retorno social - bem como
financeiro - e medição da realização de ambos. O saldo de potencial entre as duas formas de
retorno (financeiro e impacto social) implica a possibilidade de mobilização de uma gama
considerável de investidores, produtos de investimento e de entidades a apoiar.

II.1.3. Barreiras e constrangimentos para o desenvolvimento das empresas e
atividades sociais
Apesar da evolução referida, as empresas e as atividades sociais em toda a Europa continuam a
enfrentar uma série de barreiras. Embora estas barreiras sejam específicas no contexto de cada
país, estão normalmente relacionadas com:
§

Insuficiente compreensão do conceito de empresa social: O reconhecimento do termo
“empresa social” para os políticos, funcionários públicos, público em geral, investidores,
parceiros e potenciais clientes é reduzido. Existem também diferentes percepções deste
conceito. Por exemplo, em alguns países, o público associa o termo “empresa social” com as
atividades de instituições de caridade ou de inserção profissional de pessoas desfavorecidas
ou incapacitadas e não como empreendedorismo. Certos estereótipos negativos também
afetam as percepções mais amplas de empresas sociais. A falta de consciência influencia
negativamente as perspectivas de crescimento e de financiamento das empresas.
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§

Falta de serviços de desenvolvimento empresarial e de apoio especializados, tais como
incubadoras, programas tutoriais e de formação, apoio a disponibilidade de investimento etc.:
A maioria das necessidades de apoio das empresas sociais é semelhante ao das empresas
tradicionais mas, ao mesmo tempo, as empresas sociais têm características específicas (a
sua dupla missão, modelos de negócios, grupos-alvo, setores de atividades etc.) que criam
necessidades complexas que exigem soluções diversificadas e, por vezes, feitas à sua
medida. Na maioria dos países, o apoio especializado para as empresas sociais é
praticamente inexistente e, quando existe, é limitado e fragmentado.

§

Falta de quadros legislativos de apoio: A falta de reconhecimento legal de empresa social em
muitos países faz com que seja difícil para as autoridades projetarem e direcionarem apoio
especializado ou incentivos fiscais para empresas sociais.

§

Acesso aos mercados: o uso inadequado de cláusulas sociais, as práticas de contratação
pública em vigor (dimensão de contratos, requisitos excessivos de pré-qualificação, etc.) e os
atrasos de pagamento tornam mais difícil para as empresas sociais competirem eficazmente
nos mercados de contratos públicos.

§

Acesso ao financiamento: os investidores convencionais e intermediários financeiros não têm
ainda sensibilidade para assimilar o propósito do modelo de negócio híbrido e duplo das
empresas sociais. Adicionalmente, os investidores especializados, os intermediários
financeiros e os instrumentos são atualmente inexistentes ou pouco desenvolvidos na
maioria dos países europeus. Consequentemente, as empresas sociais têm dificuldade em
aceder ao financiamento proveniente de fontes externas.

§

Ausência de mecanismos comuns para medir e demonstrar o impacto: Na maioria dos
países europeus a medição de impacto social das empresas sociais é muito limitada
(excepto se obrigatório). O impacto precisa ser demonstrado para benefício dos
financiadores e investidores e para cumprimento de regras dos contratos públicos. O
desenvolvimento de sistemas padrão de medição de impacto social poderiam resultar numa
maior transparência, rigor na prestação de contas, um melhor reconhecimento do impacto
das empresas e atividades sociais e, assim gerar mais interesse, por parte dos investidores
institucionais, privados e público em geral.

§

O ambiente económico geral é atualmente visto principalmente como uma restrição ao
desenvolvimento contínuo da empresa social (via cortes na despesa pública, que continua a
ser a principal fonte de rendimento das empresas e das atividades sociais, como a inovação
social).

§

A sobrevivência e crescimento da empresa social são também limitados por fatores internos,
tais como a falta de modelos de negócios viáveis (em particular, no caso de empresas
sociais com uma proveniência tradicional, sem fins lucrativos), a dependência excessiva do
setor público como uma fonte de rendimento, a falta de espírito empreendedor, as
insuficiências nos modelos de gestão e nas qualificações / competências profissionais
necessárias para o aumento sustentável da atividade.

II.1.4. Conclusões
Hoje, o empreendedorismo social na Europa é um movimento dinâmico, diverso e empresarial,
encapsulando a unidade para novos modelos de negócio que combinam a atividade económica com
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missão social, e para a promoção do crescimento inclusivo. A análise à legislação de 29 países,
especificou esse dinamismo, identificando a família europeia de empresas sociais, suas
características e os ambientes políticos e de negócios em que tal desenvolvimento está a decorrer.
A referida análise constata que, enquanto há um interesse crescente e convergente em relação à
visão / opinião em toda a Europa sobre as principais características que definem o conceito de
empresa social, a compreensão e abordagens quando articuladas entre os sistemas jurídicos,
institucionais e políticas nacionais difere substancialmente entre (e às vezes até dentro de) países.
Estas diferenças, juntamente com a falta de evidência sistemática a nível nacional sobre o tipo e
dimensão das atividades e dos quadros políticos relacionados, torna extremamente difícil
identificarem-se padrões comuns de desenvolvimento em toda a Europa.
De forma a ter um princípio orientador para o trabalho em questão, consideramos adequado
3
interiorizar o conceito propalado pela Comissão Europeia no seu pelouro de influência em matérias
empresariais (DG Enterprise): “Social innovations are innovations that are social both in their ends
and in their means. Specifically, we define social innovations as new ideas (products, services and
models) that simultaneously meet social needs (more effectively than alternatives) and create new
social relationships or collaborations.”
De acordo com os dados disponíveis, há um consenso geral de que o conceito de empresa social vai
ganhar força na Europa e que a atividades irá expandir-se, incluindo a possibilidade de se assistir a
novas formas de empresa social. Para acompanhar essa evolução, os enquadramentos nacionais
terão de se adaptar a estas especificidades e materializar novas abordagens aos estatutos das
empresas sociais. É necessário aprofundar o conhecimento desta realidade em toda a Europa como
base para políticas de investigação e desenvolvimento. Tal permitirá identificar a gama de recursos
e relações que solidificarão um ecossistema eficaz e eficiente para o desenvolvimento das empresas
sociais e da inovação social.

II.2.

Economia Social em Portugal

II.2.1. Definição e conceitos
O conceito de economia social ainda não está totalmente estabilizado em Portugal decorrendo um
debate sobre o seu significado e os respetivos conteúdos. Este debate centra-se, por um lado, em
torno do conceito de “economia social” e, mais especificamente, em torno do “Mercado Social de
Emprego” e ‘empresas de inserção “ (WISE), visando a integração de pessoas desfavorecidas no
trabalho; e, por outro lado, na relevância das atividades “sociais” realizadas, para além das
organizações sociais (não necessariamente empresariais), por empresas comerciais ou industriais.
Este termo, que assume múltiplas designações como o “terceiro setor”, “economia social e solidária”,
apresenta no Conta Satélite da Economia Social (projeto-piloto desenvolvido pelo INE com a
Cooperativa António Sérgio para a Economia Social), uma abordagem que permite identificar como
principais características dos agentes de Economia Social: entidades privadas; com personalidade
jurídica; com autonomia de decisão; liberdade de adesão. Os benefícios ou excedentes, quando
existentes, são distribuídos em proporção da actividade (e não do capital) que os membros realizam
e a actividade económica visa a satisfação das pessoas.

3 DG Enterprise 2012 - mapeamento do financiamento da inovação social na Europa
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II.2.2. Quadro jurídico e político
A Lei de Bases da Economia Social (Lei n.º 30/2013, de 8 de maio) é uma lei estrutural que identifica
as organizações que integram a economia social Portuguesa: cooperativas, associações mutualistas,
misericórdias, fundações, outras instituições particulares de solidariedade social, associações com
fins altruístas que atuam na esfera cultural ou desportiva ou no desenvolvimento local, entidades no
subsector comunitário e que operam no setor social e cooperativo, bem como outras entidades com
personalidade jurídica e que respeitam os princípios da economia social. A lei exclui organizações
mais orientadas para o mercado por ser considerado parte do Setor Social Económico, focando-se
no setor terciário ou organizações sociais, mas não nas empresas como tal.
Portugal também tem um estatuto jurídico (Decreto-Lei nº 172-A/2014, de 14 de novembro) para as
organizações na área de ação social (“IPSS- Instituições Particulares de Solidariedade Social”), que
se assemelham à definição da UE de empresas sociais. IPSS são “instituições sem fins lucrativos,
criadas por iniciativa privada, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de
solidariedade e de justiça entre os indivíduos e não são administradas pelo Estado ou pelo órgão de
governo local para continuar, entre outros, os seus objetivos, através do fornecimento de bens e
serviços”. As IPSS podem ser Associações de solidariedade social; Associações de ação social
voluntária; Associações de ajuda mútua; Misericórdias, Fundações de solidariedade social, Centros
Paroquiais e Sociais e Institutos de organização religiosa.
O estudo efectuado pelo INE em parceira com a CASES, mostrou a heterogeneidade do setor da
Economia Social nacional, tanto em número de entidades como na natureza das actividades
desenvolvidas.

II.2.3. Regimes de apoio público para empresas sociais
As políticas públicas manifestam um interesse crescente no papel que as empresas sociais e
organizações de economia social representam, que se reflete em algumas iniciativas de apoio
público. As necessidades sociais resultantes da crise económica e financeira que se iniciou em 2008
tornaram a intervenção pública em favor da coesão social cada vez mais relevante e urgente, como é
revelado por algumas “parcerias público-sociais”, como o recentemente criado Fundo de
Reestruturação do Setor Solidário (Decreto-Lei n.º 165-A/2013, de 23 de dezembro). Este Fundo
será gerido pelo Estado e pelas organizações que representam as misericórdias, as mutualidades e
outras instituições com estatuto de IPSS, com o objetivo de “reforçar as respostas sociais existentes,
implementar novas ações e prosseguir com o alargamento das medidas de apoio social para cobrir
todos os cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade social “).
Desde 1998, a política pública também tem apoiado empresas WISE com subsídios especiais que
podiam durar até sete anos; o suporte deste tipo foi todavia descontinuado tendo existido uma
substituição de medidas, contudo, sem a mesma visibilidade e abrangência. Como ilustra o apoio
financeiro no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito (Resolução do Conselho de Ministros n.º
16/2010, de 4 de março), que quase duplicou entre 2012 (1,1 milhões de euros) e 2013 (2 milhões de
euros). Não obstante os objetivos deste programa associam-se novamente ao conceito WISE,
consistindo no apoio a projetos de criação de empresas promovidos por pessoas que tenham
especiais dificuldades de acesso ao mercado de trabalho (nomeadamente desempregados, jovens à
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procura do primeiro emprego, trabalhadores em regime precário) através do acesso a crédito para
projetos com investimento e financiamento de pequeno montante.

II.2.4. Apoios Fundo Social Europeu
Desenvolvimento Regional (FEDER)

(FSE)

e

Fundo

Europeu

de

O FEDER apoia diversos projetos na área de empreendedorismo social, principalmente no âmbito do
Programa Operacional para a Competitividade (que se designa, no período 2014-2020, Programa
Operacional para a Competitividade e Internacionalização). Um exemplo é o Mapa da Inovação e
Empreendedorismo social de Portugal (MIES), um projeto que visa a identificação de projetos de
empreendedorismo social e inovação. O projeto recebeu apoio financeiro de cerca de 380 mil EUR.
O MIES publicou um livro/guia de “soluções sociais”, em Janeiro de 2014, ainda sem cobertura total
do País.
No âmbito do Fundo Social Europeu não existiu suporte específico para as empresas sociais,
apoiando no entanto projetos na área social, em particular no que respeita à área de integração de
trabalho. Neste contexto, o Programa Operacional Potencial Humano (POPH) teve um eixo prioritário
dedicado à área social (Eixo 6 - Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento) sendo que os períodos de
candidaturas para áreas mais abrangentes e inovadoras da economia social foram pouco
expressivos.
Como exemplo da natureza de intervenções, um projeto do FSE nos Açores ofereceu emprego
temporário para mulheres desempregadas para cobrir as pessoas que estão com licença de
maternidade. Participaram mais de 550 pessoas e os valores relativos à contribuição do FSE são
superiores a 1,2 milhões de euros. Este programa também incluiu cerca de 226 entidades e mais de
10.000 pessoas no âmbito da economia social, que recebem apoio na formação profissional.

II.2.5. Fontes de Investimento para a Economia Social
Existem diversas possibilidades de financiamento para os empreendedores sociais. Os fundos
públicos são a principal fonte de financiamento social em Portugal, para além dos recursos que as
organizações da economia social podem gerar em resultado das suas próprias atividades (taxas
pagas pelos beneficiários dos seus serviços, bens e serviços transacionáveis, doações e outras
transferências privadas). Além disso, o financiamento da UE, bem como de atividades filantrópicas
de indivíduos ou parceiros institucionais também são fontes significativas. As instituições financeiras
convencionais não distinguem oferta específica para as empresas sociais e geralmente não têm
departamentos/unidades específicas que incidam em serviços para as empresas sociais.

II.2.6. Oportunidades e barreiras
Toda a evidência empírica, designadamente pública, revela a generalização da convicção de que as
empresas sociais, as atividades sociais e a inovação social se encontram numa fase emergente,
existindo uma série de lacunas e barreiras que impedem o seu bom desenvolvimento e a plena
concretização das oportunidades e possibilidades que propiciam.
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Dada a fase embrionária da economia social e seus agentes, o reconhecimento da necessidade e,
mesmo, das metodologias de medição dos impactos sociais ainda não estão consagradas. Iniciativas
recentes fizeram incursões na consciencialização sobre a importância da elaboração de relatórios
sobre o impacto e alguns esquemas de coaching e formação ajudaram com sucesso algumas
empresas sociais a evoluir, havendo todavia um longo caminho a percorrer. As questões mais
amplas incidem no planeamento estratégico e na sustentabilidade. As estruturas de governação e os
planos de gestão estratégica revelam estruturas intrinsecamente ineficientes, que não conseguem
fornecer um plano estratégico de longo prazo.
Isto também é verdade na área da WISE, onde muitas empresas dependem de financiamento
público (subsídios) ou de doações; existindo articulações limitadas com o setor financeiro privado,
coloca-se em risco a sustentabilidade a longo prazo.
Um grande desafio respeita portanto quer à existência de barreiras internas ao crescimento, quer há
expressiva falta de conhecimento sobre como preparar planos de negócios, assegurar a prestação
de contas, conseguir receitas sustentáveis, monitorizar e avaliar projetos e processos.
A Bolsa de Valores Sociais4 e várias consultoras em gestão e assistência técnica oferecem
atualmente formação em “capacidade de construção”, planeamento estratégico, padrões de
relatórios, viabilidade financeira e de comunicação – embora, por enquanto, o alcance, que está em
crescimento, ainda é relativamente reduzido. Destaca-se a referência de como algumas
organizações que têm o estatuto de empresa tradicional são inelegíveis para financiamento ou para
acesso a prémios internacionais. Para tal não será estranho o fato de a falta de padrões de
referência ou de um quadro jurídico claro para as empresas e as atividades sociais tornarem difícil o
seu reconhecimento enquanto tal e, em consequência, acesso a fontes externas de financiamento
Algumas organizações têm afirmado que a Lei de Bases da Economia Social (Lei n.º 30/2013) por
não contemplar a figura de “empresa social”, falhou na integração de iniciativas do setor privado que
teriam uma finalidade social e seriam sustentáveis no tempo. Sem reconhecer a relevância das
empresas sociais, das atividades sociais e da inovação social, pode ser mais difícil quebrar a
dependência excessiva de doações públicas ou subsídios europeus / internacionais e/ou privados.
Enquanto isso, um número crescente de pessoas que vêm do terceiro setor, tal como associações,
pretendem iniciar um negócio, mas na generalidade dos casos não têm as ferramentas e
competências adequadas para o desenvolverem com sucesso. Embora os apoios existam e a
informação adicional possa estar disponível, muitos novos empresários e agentes sociais não sabem
como encontrá-los ou utilizá-los – tornando mais premente a questão da falta de consciencialização.
Salienta-se finalmente o problema do acesso aos mercados de financiamento e de investimento,
apesar de o número de oportunidades e de possibilidades ter aumentado nos últimos anos, como
acontece com o crowdfunding, que ganha crescente popularidade.

4

A BVS é uma plataforma de financiamento de instituições da sociedade civil em Portugal, inovadora na forma
como replica o funcionamento de uma Bolsa de Valores para aproximar as organizações e projetos sociais dos
investidores, promovendo o seu financiamento.
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II.3.

Estabilização de conceitos – Empreendedorismo e Inovação Social

Dada a proficiência e complexidade dos conceitos em causa, a equipa pretendeu sintetizar o
entendimento sobre estas matérias, tendo em consideração as diversas interações efetuadas, em
particular no enquadramento do Portugal Inovação Social. A IES (Social Business School) diferencia
o empreendedorismo social e inovação social da seguinte forma:
§

Empreendedorismo Social - reside na prática de ações com impacto social;

§

Inovação Social - consiste na aplicação do anterior conceito quando se replica e assim se
institui como uma boa prática.

Por tal, conclui-se que a inovação social é indissociável do conceito de empreendedor social,
podendo os mesmos assumir diferentes formas e estatutos. Contudo e tal como se verifica na
problemática da inovação em geral, nem todos os empreendedores sociais serão agentes de
inovação social, mas sim agentes de respostas mais tradicionais ao universo de necessidades
sociais.

II.3.1. Empreendedorismo Social
5

A visão sobre o empreendedorismo reporta às primeiras reflexões sobre o funcionamento das
economias de mercado, o surgimento do capitalismo e as primeiras alusões às atividades que
tipificam o conceito de empreendedor: o perfil de risco associado à capacidade de empreender, de
conceber com base em conceitos inovadores e disruptivos. Ainda neste contexto importa referir que
a disseminação do empreendedorismo está condicionada a fatores sociais e culturais, apresentando
uma relação de interdependência entre o grau de evolução da sociedade em que se insere e a
propensão inata para criar condições de base, tais como a educação, formação e capacitação.
O conceito de empreendedorismo social tem a sua génese no atual contexto de défice de respostas
para os grandes desafios societários e específicos de atividade ou indivíduos em situação vulnerável.
Assume-se então que o empreendedorismo social surge em sequência de uma profunda crise do
paradigma de desenvolvimento económico e social, para descrever as respostas encontradas pelos
cidadãos em concreto e pela sociedade civil em geral, para fazer face à não resposta, recuo ou
incapacidade do Estado e também do mercado para satisfazer necessidades sociais específicas de
pessoas vulneráveis.
Por outro lado, o Laboratório de Investimento Social (LIS)6 defende que desde a década de 70 surgiu
na sociedade um movimento de empreendedorismo social, definindo-o como “Processo de
desenvolver e implementar soluções sustentáveis para problemas negligenciados da sociedade. Este

5 Schumpeter, Joseph A.(1934). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit,
Interest, and the Business Cycle. Cambridge MA: Harvard University Press (translated from German original
published in 1912).
6 O Laboratório de Investimento Social é uma iniciativa promovida pelo IES e pela Fundação Calouste
Gulbenkian em parceria com a Social Finance UK. Pretende ser um centro de conhecimento de referência na
área do investimento social, procurando difundir as melhores práticas internacionais e instrumentos financeiros
inovadores e estudando a sua aplicabilidade à realidade portuguesa.
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processo pode ter lugar em diferentes contextos organizacionais (por exemplo: uma organização do
terceiro setor, uma empresa, uma instituição pública, ou através de uma nova organização de missão
social). O empreendedorismo social tem alguns princípios centrais que incluem prioritizar a criação
de valor para a sociedade, o foco na inovação face às regras e soluções estabelecidas, a procura da
sustentabilidade da solução desenhada e o empenho em capacitar os principais participantes da
cadeia de valor. O empreendedorismo social é assim diferente, tanto da abordagem tradicional da
caridade, como dos modelos de empreendedorismo comercial.”7

II.3.2. Inovação Social
De acordo com a literatura consultada, verificamos que o conceito de inovação social não está ainda
estabilizado, quer no seio académico, quer no seu enquadramento mais operacional, no terreno. A
principal matéria em discussão materializa-se na definição da linha de fronteira da intervenção social,
ou seja, na existência como condição prévia da evidência de mitigação de vulnerabilidades sociais.
Por outro lado, a abordagem da Stanford Graduate School of Business define uma inovação social
como “a novel solution to a social problem that is more effective, efficient, sustainable, or just than
present solutions and for which the value created accrues primarily to society as a whole rather than
private individuals”. Indica ainda três drivers como os principais responsáveis da disseminação de
práticas de inovação social:
§

As trocas de ideias e de valores;

§

As mudanças nos papéis e nas relações entre atores sociais;

§

A integração do capital privado com a intervenção pública e filantrópica.

Também aqui importa ter em consideração a definição preconizada pelo LIS8: “Solução distinta para
um problema da sociedade com impacto positivo comprovado e superior às soluções existentes
tendo em conta o custo de oportunidade dos recursos utilizados. Uma inovação social deve,
idealmente, ser simples na concepção, replicável para outros contextos e assente em recursos
baratos e abundantes ou então em recursos e modelos de negócio altamente escaláveis. A inovação
social é o resultado bem sucedido do processo de empreendedorismo social. Dada a dificuldade em
codificar e replicar inovações sociais, o investimento social tem um foco prioritário no financiamento
da disseminação de inovações sociais.”
Para a presente avaliação e de forma a não condicionar a aplicação dos instrumentos financeiros em
causa, assumimos uma versão mais ampla e sem recurso à condição precedente de vulnerabilidade
social e que inevitavelmente nos transporta para uma condição assistencialista.
Assim, preconizamos um equilíbrio entre as questões de natureza económica, demográfica e
geográfica que nos conduz aos seguintes considerandos: as intervenções em matéria de inovação
social devem privilegiar, em primeiro lugar, populações em situação de desfavorecimento económico,
social ou territorial; mas que no âmbito da inovação social, as entidades envolvidas não
desempenham o papel tradicionalmente assistencialista, mas que assumem uma postura de

7 LIS. Glossário para a Economia Convergente, Janeiro de 2014.
8 LIS. Glossário para a Economia Convergente, Janeiro de 2014.
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incentivo na procura de soluções comuns em parceria com diversos atores sociais, desenvolvendo
sinergias entre eles.
No enquadramento anteriormente definido, a proposta de valor preconizada para o desenvolvimento
da economia social do Alto Alentejo é indissociável da combinação de iniciativas de inovação social
que constituam uma resposta vigorosa aos problemas sociais mais evidentes da sociedade
portuguesa e cuja fragilidade dos apoios públicos disponíveis mais se manifesta. Neste contexto, o
desemprego de longa duração, os cuidados continuados, o isolamento de população idosa ou as
situações de pobreza estrutural são exemplos significativos de vulnerabilidades sociais que
correspondem ao já enunciado.
Esta aproximação a uma nova forma de intervenção social leva-nos à reflexão sobre o papel dos
atores deste ecossistema e à importância da sua redefinição, assente em novos modelos de
colaboração, que preconizem parcerias que permitam maior visibilidade e escala nos domínios
identificados. A dimensão e complexidade destas novas formas de intervenção conduzirá,
inequivocamente, ao surgimento de novos atores, inclusive do foro privado, e que certamente irão
catalisar as externalidades positivas geradas por uma abordagem mais abrangente e conducente a
práticas de verdadeira inovação social sustentável.
Em síntese, as necessidades sociais apresentam desafios de maior intensidade e complexidade,
resultado da evolução social e do enquadramento macroeconómico dos últimos anos. Fatores como
o envelhecimento da população ou os fenómenos migratórios (em particular no continente Europeu)
traduzem-se numa inadequabilidade e deficiência dos recursos públicos mobilizáveis para as
políticas sociais, com desigual incidência entre os países, largamente correlacionada com a maior
incidência dos processos de crise; por tal, a inovação social terá de apresentar novos modelos de
intervenção, assentes na eficácia mas, sobretudo, na eficiência da utilização de recursos. Por último,
importa enfatizar que a prática da inovação social não será exclusiva dos atores tradicionalmente
reconhecidos no âmbito do conceito de economia social, sendo crível que surjam práticas
enquadradas na Inovação Social e a cujos promotores não tenha sido atribuído um estatuto de
9
agente de inovação social .

II.3.3. Conclusões
A inovação e empreendedorismo social em Portugal atravessaram mudanças significativas,
especialmente nos últimos anos, como evidencia a generalização do conceito de empresas WISE.
Na sua génese (década de 1990) estas organizações e atividades sociais eram quase
exclusivamente dependentes de subsídios (especialmente as WISE) e muitas vezes não tinham uma
componente empresarial.
A crise económica iniciada em 2008, na sequência de um período já prolongado de recessão
económica desde o início da década de 2000, deu origem a novas iniciativas orientadas para novas
variáveis: a autossustentabilidade, abordagens novas e independentes para os problemas sociais e
societais, como a exclusão social e os desafios estruturais em áreas como emprego, saúde,
educação, meio ambiente e competitividade. Esta mudança de paradigma deu origem a uma série de

9 Situação que tem vindo a ser corrigida progressivamente com a elaboração do MIES – Mapa de Inovação e
Empreendedorismo Social.
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novas organizações, projetos e práticas, muitas das quais iniciativas inovadoras, mesmo no contexto
europeu.
Tendo em conta novos exercícios de mapeamento em curso, como o projeto MIES, deveremos
esperar que uma visão mais clara do empreendedorismo social e da inovação social se generalizará
nos próximos anos, esforços que devem beneficiar exponencialmente a compreensão e a
valorização do setor. As iniciativas privadas como o projeto MIES estão a desempenhar um papel
importante e pode notar-se que, apesar do crescente envolvimento das políticas públicas em
algumas áreas, esta iniciativa revela a existência de novas formas e soluções para responder aos
desafios sociais.
De acordo com informação recolhida o FIS terá como linhas orientadoras o preconizado na Social
Business Initiative que considera “inovação social como uma resposta diferenciada para um
problema da sociedade e que demonstrou ter algum elemento de valor, ou seja, já provou em algum
contexto que é mais eficaz (nos meios ou nos fins) ”. Tendo este conceito por base, o FIS estará
orientado para responder a projetos de inovação social que:
§

Preferencialmente, não se encontrem numa fase piloto, mas de modelação, crescimento ou
disseminação, salvo algumas exceções;

§

Não se encontrem tipificados em contratos celebrados com a Segurança Social;

§

Não tenham por base o investimento em infraestruturas físicas;

§

Sejam promovidos por OES, pequenas empresas de missão social e empresas que
apresentem projetos de cariz social.

Importa contudo enfatizar que a crescente procura de financiamento no âmbito das empresas
sociais, das suas atividades e de projetos de inovação social revela, sobretudo em resultado das
restrições orçamentais e do reduzido apoio das instituições financeiras, um claro desajustamento
entre as necessidades de investimento e a oferta de soluções. Adicionalmente, verifica-se que muitas
das organizações não têm objetivos sociais claros (falhando, assim, na área “social”), enquanto
outras não têm um plano de negócios sólido (falhando no aspecto empresarial), tornando-se também
difícil serem reconhecidas e assegurem resultados satisfatórios na competição por soluções de
financiamento.

II.4.
Insuficiências de mercado e condições atuais do mercado de
financiamento em Portugal
II.4.1. Enquadramento
Embora a maioria das empresas consiga obter o financiamento de que necessita no mercado,
persistem significativas insuficiências de mercado de natureza estrutural que afetam a oferta de
crédito e o financiamento de capital, em particular para as PME. Os considerandos que se seguem
procuram efetuar uma analogia entre estas (que em si já representam potenciais catalisadoras de
atividades orientadas para a Economia Social) e entidades mais tradicionais da economia social, de
natureza distinta e que, pelo natural funcionamento de mercado, não apresentam um histórico
consistente e que permita extrapolar considerações no que respeita à obtenção de financiamento
“tradicional”.
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É sabido que perante condições económicas desfavoráveis, onde existe um aumento do grau de
incerteza e, por consequência, do grau de aversão ao risco por parte dos credores, as referidas
imperfeições no funcionamento do mercado tendem a agravar-se – devendo especialmente salientarse as problemáticas referidas nos parágrafos seguintes.
O financiamento das economias europeias, largamente dependente da banca comercial tem vindo a
revelar, após a crise global de 2008/2009, insuficiências significativas que prejudicam a recuperação
de uma trajetória de crescimento e de criação de emprego.
Esta situação coloca desafios importantes à política monetária europeia. A dispersão das taxas de
juro dos empréstimos ao sector não financeiro aumentou consideravelmente na Zona Euro desde o
início da crise financeira. Esta divergência ocorreu e persiste apesar de uma política monetária que
fornece liquidez a todos os sistemas bancários da Zona Euro, de acordo com os princípios da
igualdade e não discriminação.
A existência de uma política monetária única deveria teoricamente determinar que as diferenças nas
taxas de juros entre os Estados-Membros seriam apenas o reflexo dos aspetos estruturais das
operações em causa. Um eficaz funcionamento dos mecanismos de mercado deveria corrigir
automaticamente as diferenças excessivas. A persistência durante períodos prolongados de
diferenças significativas nas taxas de juro entre os vários Estados Membros indicia que poderão
existir outras razões para esta fricção nos mecanismos de transmissão da política monetária.
As divergências nas taxas de empréstimos bancários – mais pronunciadas para as empresas do que
para as famílias – conhece significativas assimetrias entre os Estados-Membros, verificando-se não
apenas que as taxas mais altas dos empréstimos às empresas em janeiro de 2013 se verificaram na
Grécia, Chipre, Portugal e Eslovénia mas também, por outro lado, assimetrias sectoriais, uma vez os
diferenciais dos spreads entre os pequenos e grandes empréstimos de sociedades não financeiras
aumentaram a partir do final de 2008.
Consequentemente, os custos do financiamento bancário para as PME e as start-ups nos EstadosMembros mais periféricos serão tendencialmente ainda mais elevados que os que se verificam para
o resto da economia. Estas diferenças intrassectoriais são ainda negativamente afetadas pelo facto
das PME terem menos alternativas de financiamento do que as empresas maiores, por exemplo, no
que respeita ao acesso ao mercado de capitais.
Quando se trata de financiamento, as falhas de mercado estão na maior parte das vezes
relacionadas com a informação assimétrica ou imperfeita que poderão originar a recusa de
financiamento de projetos potencialmente viáveis, comprometendo, desta forma, o nível de
crescimento da atividade económica.
De referir que os mercados de financiamento (credores) tem muitas vezes bastante dificuldade em
avaliar o risco de projetos apresentados, sem incorrer em analises com custos significativos. Assim,
um dos mecanismos de defesa e que permitem aos financiadores eliminar este custo e o de exigir as
empresas requerentes, os registos históricos da sua situação financeira e/ou o fornecimento de
garantias para o financiamento. A não análise da viabilidade económica da empresa e do projeto a
financiar e uma das maiores causas de recusa de financiamento, sobretudo para empresas “startups” que não possuem um histórico financeiro ou garantias.
As desigualdades de informação também têm uma implicação forte ao nível de financiamento de
capitais próprios de menor escala, que são requeridos em grande parte pelas PME. De referir que a
avaliação dos projetos e dos riscos associados tem um ónus bastante elevado para o investidor, que
implica custos de transação adicionais. Estes custos são, habitualmente, fixos e tem pouca
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elasticidade quando comparados com os valores de investimento, o que pode levar, implicitamente,
as instituições financeiras, a beneficiar as análises de operações de maior volume, relegando
projetos de PME e conduzindo a situações de seleção tendenciosas.
Desta forma, está identificado um problema estrutura a nível de mercado de financiamento, pois os
agentes financiadores tendem a concentrar os seus esforços de seleção num número mais restrito
de empresas e em investimentos de maior volume. Esta situação enquadra-se com um quadro de
empresas já estabelecidas no mercado e aparentemente com menor risco, prejudicando as
empresas de menor dimensão e na primeira fase do ciclo de vida.
Estes problemas de informação no mercado financeiro também condicionam o lado da procura,
nomeadamente ao nível das PME que tendencialmente terão menor capacidade para avaliar, da
melhor forma, os custos e os possíveis benefícios da obtenção de financiamento para a sua
atividade. Da mesma forma, o conjunto de fontes de financiamento disponíveis poderá não ser
conhecido ou simplesmente serem incapazes de transmitir as suas ideias de negócio para os
potenciais credores como boas oportunidades de investimento e geradoras de valor.
Não obstante a problemática ao nível de informação, existe ainda um problema de escassez de
oferta de capital para empresas na primeira fase do ciclo de vida, considerando um conjunto de
externalidades positivas decorrentes da soma dos benefícios sociais resultantes da aposta em
empresas com elevado potencial de crescimento e que ultrapassam os benefícios privados que
deram origem ao mesmo. Este resultado deve-se ao efeito multiplicador nomeadamente ao nível de
inovação e transmissão de conhecimento para os demais setores da economia. Estas externalidades
são negligenciadas pelos investidores privados aquando da análise e decisão de investimento.
A informação económica posta a disposição pelas instituições
que numa situação normal de mercado, existe um défice
empresas. Esta falta de capital poderá ser tanto maior quanto o
grandes despesas de capital, com um período de investimento
longo.

10

nacionais responsáveis demonstra
estrutural de capitais próprios nas
setor de atividade exija maior I&D ou
e limiar de rendibilidade (breakeven)

O défice de fundos próprios está diretamente relacionado com necessidades primárias de
financiamento, no entanto também existem casos onde há claramente um subfinanciamento das
empresas ao longo de toda a sua vida, o que obviamente poderá ser um fator limitador de
crescimento e desenvolvimento, impedindo-as de atingir o seu potencial pleno devido a
descapitalização. Esta afirmação e corroborada através de uma analise comparativa das PME
europeias no que diz respeito a rendibilidade dos capitais próprios quer ao peso dos juros no
EBIDTA.
Foi identificada recentemente uma falha na oferta de capital para PME em crescimento e com planos
de negócios viáveis. O capital de investimento direcionado a empresas já existentes e que tem como
objetivo a expansão da sua atividade implica um risco moderado o que significa que os credores têm
como expectativa um nível moderado de retorno. Não obstante a escassez de dados relativa a
rendibilidade do investimento em capital de crescimento, dados obtidos no Reino Unido permitiram
estimar que milhares de PME com planos de negocio e características viáveis para serem alvo de
investimento em capital de crescimento, não tiveram esta possibilidade de financiamento.

10 Por exemplo, CMVM (Abril 2015) “Apresentação à Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e
Administração Pública”.
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Assim, estas falhas de mercado são per se justificativas de uma intervenção do Estado nos
11
mercados financeiros. De acordo com a OCDE , a intervenção do Estado nos mercados financeiros
através de instituições financeiras públicas é justificado pelas ineficácias acima descritas,
nomeadamente o do financiamento das PME que tem como génese a assimetria de informação e
ambiente de seleção adversa.
A OCDE indica ainda que, a informação assimétrica entre empresas e credores esta na origem das
lacunas de financiamento das PME, pois as instituições de crédito não conseguem efetuar uma
avaliação objetiva do risco dos seus clientes, nomeadamente no caso das PME que, como descrito
anteriormente, têm um histórico creditício limitado e muitas vezes não possuem as competências
necessárias para apresentar demonstrações financeiras profundas e complexas, tornando-se assim,
“menos transparentes” que as grandes empresas.
Além do anterior, e dado a dimensão do potencial do valor dos empréstimos as PME, os bancos têm
uma menor apetência para suportar os custos fixos de análise. Assim, o “ciclo virtuoso” não se
12
completa e aumentam as dificuldades em financiar projetos viáveis “défices de financiamento” ,
limitando as externalidades positivas de geração de empregos e a estimulação do bem-estar social
cujos efeitos não são mensuráveis nem tidos em conta a nível privado. Reforça-se
consequentemente a necessidade de ser o Estado a promover o bem-estar social, garantindo PME
financiadas e concomitantemente a criação de externalidades positivas e agregadoras de valor. Por
fim, e importante referir que a tipologia e dimensão das falhas de mercado tais como os segmentos
afetados pelas mesmas variam de país para país.
13

E também conhecido que a Comissão Europeia considera que os problemas no acesso ao
financiamento constitui um dos principais obstáculos ao crescimento das PME. Mais uma vez as
assimetrias de informação e a fragmentação do mercado de capital de risco são tidas como as
principais insuficiências de mercado

II.4.2. Insuficiências de mercado com foco no empreendedorismo e inovação
social - Enquadramento
Existem evidências de procura social não satisfeita no que respeita a instrumentos de política pública
destinados a suprir as necessidades de empreendedorismo e de inovação social, o que indica a
presença de uma falha de mercado. Esta é tanto mais abrangente quando constatamos que se
reflete na perspetiva dos IF já
́ instalados no mercado, como também se verifica nos instrumentos de
política pública mais tradicional. Do confronto entre a procura social, notoriamente crescente, e a
oferta (resposta) social derivam também as respostas às questões dos défices de investimento e dos
gaps de financiamento.
Segundo o Laboratório de Inovação Social, “Portugal não será alheio a este crescimento,
testemunhando o surgimento de centenas destas iniciativas. Veja-se, entre outros, o levantamento
do Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social (MIES), em que estão a ser identificadas estas

11 The role of public financial institutions in fostering SMEs' access to finance, OCDE, Abril 2013.
12 Cressy, 2002.
13 Plano de ação para melhorar o acesso das PME ao financiamento, Comissão Europeia, 2011.
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IIES com elevado potencial de geração de impacto. Um dos grandes obstáculos ao seu crescimento
e disseminação é a escassez de financiamento à inovação social e capacitação organizacional.”14
Também de acordo com o Portugal Inovação Social, “As falhas de mercado no financiamento a IIES
acontecem a dois níveis: (1) a nível da desadequação dos instrumentos financeiros (por exemplo os
créditos em condições de mercado), havendo o potencial de desenvolver novos instrumentos de
financiamento e (2) a nível do ciclo de desenvolvimento dos projetos de impacto social, onde faltam
instrumentos adaptados a cada fase do ciclo de vida. As organizações da economia social e solidária
que promovem as IIES necessitam de instrumentos específicos para apoiar o seu crescimento de
modo a gerarem mais emprego e promoverem a inclusão social.”
As principais insuficiências de mercado no financiamento da inovação e empreendedorismo social
resumem-se na seguinte figura:

Figura 2 – Principais constrangimentos financiamento de IIES

II.4.3. Insuficiência de mercado com foco no empreendedorismo e inovação
social - instrumentos financeiros existentes ou em processo de constituição
Esta análise pretende demonstrar a insuficiência de recursos no que respeita a modelos de funding
direcionados para o apoio de iniciativas de inovação e empreendedorismo social, sendo
consequentemente focalizada na tipologia de instrumentos financeiros (IF) mais adequados para a
prossecução objetivos. Assim, são detalhadas duas dimensões: a condição que fundamenta o
presente estudo de avaliação e que se materializa na mobilização de recursos através do Fundo de
Inovação Social, fundo grossista criado no âmbito do Portugal 2020, bem como o IF afeto ao mico
empreendedorismo e apoio à criação do próprio emprego, que pela sua génese e âmbito de atuação
poderá colmatar importantes necessidades de investimento da Economia Social do Alto Alentejo.

14 LIS. Glossário para a Economia Convergente, Janeiro de 2014.
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§

Fundos de Inovação Social

O nível de procura de empreendedorismo e inovação social tem origem em necessidades sociais não
tipificadas na política pública, designadamente de apoio por parte do sistema de segurança social
identificadas por organismos centrais e entidades regionais:
–

Os cuidados continuados, a saúde mental e a deficiência profunda

–

A proteção a idosos em situação de isolamento urbano e rural

–

O apoio a projetos de intervenção focados na medição de impactos

Por outro lado, no âmbito da eficiência e inovação organizacional das entidades da economia social e
do terceiro setor em geral, é possível identificar uma procura crescente de inovação social que
poderá ser um forte catalisador, inclusive, do segmento mais tradicional da inovação social, já
referido.
Este nível de procura não encontra resposta de mercado e a política pública não tem resposta
adequada. É inegável que existe uma falha generalizada de apoios às fases de concepção e
arranque de projetos. Estudos recentes apontam para uma receptividade crescente, por parte de
jovens empreendedores sociais, à mobilização de IF, sendo possível verificar o interesse não apenas
por instrumentos de divida, mas também de IF de quase capital.
É também possível identificar insuficiências de financiamento através de uma análise ao programa
SOCIAL INVESTE (IEFP – CASES)15 que é um caso de mobilização de IF com recurso ao sistema
nacional de garantia mútua, através da utilização de esquemas de garantia (Sociedades de Garantia
Mútua) e contragarantia (Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua). Contudo, os resultados de
execução desta linha de financiamento evidenciam uma fraca utilização, não sendo despiciente para
tal o efeito da conjuntura económica recente, geradora de fenómenos de sobre-endividamento e
fraca capitalização das empresas portuguesas e que naturalmente também se alastrou às entidades
da economia social.

§

Microempreendedorismo e Apoio à Criação do Próprio Emprego

De acordo com os dados conhecidos, a existência de falha de mercado neste âmbito é também
inequívoca. As necessidades realisticamente estimadas de redução do desemprego através da
mobilização deste tipo de IF representam uma procura social para a qual o mercado e os
instrumentos de política pública não têm resposta à altura dos desafios que a magnitude dos
números implica. Neste âmbito, a definição de programas de microcrédito que não se restrinjam ao
objectivo central da inserção no mercado profissional de “pessoas que tenham especiais dificuldades
de acesso ao mercado de trabalho” (fonte: IEFP), mas sejam orientados para uma dimensão mais
ampla de empreendedorismo e inovação social, poderão ter impacto relevante na economia do Alto
Alentejo.

15 O CASES é um Programa Nacional de Microcrédito, no âmbito do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento da Economia Social (PADES).O microcrédito é um instrumento que facilita o acesso ao crédito
de pessoas sem emprego ou em risco de exclusão social - sendo um financiamento de pequeno montante
destinado a apoiar a concretização de pequenos projetos de investimento viáveis.

40

Relatório Final – Avaliação ex ante

Não é crível que as taxas de crescimento da economia portuguesa consigam debelar, por si, as
fortes debilidades sentidas neste segmento, em particular em regiões onde a taxa de desemprego é
mais expressiva, como é o caso da região do Alto Alentejo.

II.4.4. Quantificação de necessidades de investimento da Economia Social no
Alentejo
O exercício de quantificação das necessidades de investimento da economia social no Alentejo deve
considerar os constrangimentos que persistem nesta região relacionados com as dinâmicas da
demografia e com os baixos índices de escolaridade e qualificação profissional dos ativos
(empregados e desempregados), circunstâncias que limitam a capacidade das empresas e
organizações da economia social existentes e a capacidade de atração de novos investimentos para
a região.
Com base no histórico do anterior Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) é possível
aferir os montantes de Investimento aprovado para os domínios de Empreendedorismo, Transição
para a Vida Ativa e Instrumentos de Engenharia Financeira, para a Região do Alentejo:
* valores em €

Região NUT II

Investimento aprovado
Investimento e
Empreendedorismo /
Fundo médio por
transição para a vida ativa /
Défice investimento/apoio Necessidades de
apoio - 2007 a 2014 instrumentos de engenharia histórico dos últimos 7 anos investimento - 2015 a 2023
(QREN)
financeira - 2007 a 2014 (jun)
(2)
(2)
(1)
(QREN)
(1)

Alentejo

11 759

53 963 115

115 048 992

169 012 107

Total Nacional

3 720

244 354 851

518 821 749

763 176 600

52%

22%

22%

22%

% do Total
Fonte: (1) AdC; (2) INE

Tabela 22 – Execução QREN 2007-2014 - Empreendedorismo, Transição para a Vida Ativa e Instrumentos de
Engenharia Financeira,
Importa salientar que a região apresenta níveis de rendimento inferiores à média nacional nos
segmentos dos ativos e dos pensionistas e tem vindo a aumentar o volume de ativos empregados
que auferem o salário mínimo nacional. Numa região significativamente dependente dos rendimentos
salariais, um ciclo prolongado de deterioração nominal e real desta fonte de rendimento, acentua a
vulnerabilidade social e os riscos de exclusão. Os níveis elevados de desemprego são, igualmente,
um forte contributo para a debilidade da coesão social regional.
Considerando que a Economia Social incrementa uma forte relação entre o emprego, a inclusão
social e o desenvolvimento local, considera-se que as entidades que atuam a este nível no Alentejo
são fundamentais na dinamização e implementação de instrumentos das políticas públicas.
O Plano de Ação Regional Alentejo 2020, aprovado em Conselho Regional em 2013, apresenta na
análise SWOT como oportunidades:
§

Disponibilidade de intervenção, em complementaridade, da iniciativa privada e solidária
(IPSS) e para intervenções inter sectoriais (saúde, segurança social);
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§

Potencial de atração de população ativa na sequência da consolidação do Alentejo como
zona de captação de investimentos com a consequente revitalização demográfica;

§

Inversão dos baixos níveis de qualificação escolar e profissional e Integração dos ativos
diplomados;

§

Boa imagem do Alentejo no exterior, que pode ser capitalizada para atrair migrantes com
espírito empresarial;

§

Dinamização de atividades e de emprego pelas organizações da economia social (serviços
de proximidade, recuperação de património, …).

Os quadros seguintes resultam do levantamento efetuado pelo MIES e demostram a capacidade de
crescimento que as entidades da economia social e as iniciativas de inovação e empreendedorismo
social têm na Região do Alentejo:
mil €

Iniciativas de Empreendedorismo e Inovação Social (IIES)
Start-up’s no terreno
IIES com potencial médio de inovação e crescimento
IIES com potencial elevado de crescimento

Alentejo

Total
Nacional

% do Total

716
119
29

3 426
736
214

21%
16%
14%

Fonte: MIES

Tabela 33 - Estimativa de start-up de IIES - Região do Alentejo

mil €

Necessidades de investimento de Iniciativas de
Empreendedorismo e Inovação Social (IIES)
IIES com potencial médio de inovação e crescimento
IIES com potencial elevado de crescimento

Alentejo

Total
Nacional

% do Total

15 470
3770

95 680
27 280

16%
14%

Fonte: MIES

Tabela 44 - Estimativa de necessidades de investimento em start-up de IIES - Região do Alentejo

II.4.5. Estimativa de Recursos e Meios Necessários para Implementar a
Proposta de Valor da Vida Sénior no Alto Alentejo
No âmbito da elaboração da proposta de valor de Vida Sénior no Alto Alentejo, a HQN procedeu à
estimação dos investimentos necessários para a respetiva implementação que, sendo relevantes
para enquadrar as necessidades previsíveis de investimento no empreendedorismo e inovação
social, são sintetizados nos parágrafos seguintes. As necessidades estimadas de investimento no
empreendedorismo e inovação social foram desenvolvidas no quadro do presente estudo de
avaliação ex-ante.
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A estimativa de investimentos necessários ao ajustamento da oferta compreende seis pilares:
§

Equipamento Imobiliário;

§

Regeneração do Espaço Público;

§

Capacitação;

§

Promoção e Desenvolvimento da Vida Sénior no Alto Alentejo;

§

Investigação e Desenvolvimento;

§

Inovação e Empreendedorismo Social.

§

Equipamento Imobiliário

Para estimar a evolução da capacidade instalada, foram considerados os seguintes pressupostos:
–

–

–

–

–

Vida Independente
•

Variação da capacidade instalada até 2030: 11.119 camas;

•

Distribuição da Oferta em 2.224 T0, 3.336 T1 e 556 T2;

•

T0 50 m2, T1 70 m2 e T2 100 m2.

Vida Assistida
•

Variação da capacidade instalada até 2030: 1.721 camas;

•

Distribuição da Oferta em 574 T0, 516 T1 e 86 T2;

•

T0 30 m2, T1 50 m2 e T2 90 m2.

Unidades de Memória
•

Variação da capacidade instalada até 2030: 214 camas;

•

Distribuição da Oferta em 36 Vilas com 6 camas cada;

•

V6 150 m2.

Cuidados Continuados e Reabilitação
•

Variação da capacidade instalada até 2030: 71 camas;

•

Distribuição da Oferta em 28 T0s (individual) e 21 T0s (duplo);

•

T0 50 m2.

Clínicas e Centros de Reabilitação e Bem-Estar
•

Variação da capacidade instalada até 2030: 2 x 40 camas;
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•

Distribuição da Oferta em 28 T0s (individual) e 21 T0s (duplo);

•

T0 50 m2.
2

O investimento médio para construção/reabilitação foi de €560/m (CAPEX green field 700€/m2 e
Brown field 500€/m2)
Segundo as projeções efetuadas de acordo com a procura, estima-se que o investimento acumulado
até 2030, para EQUIPAMENTO IMOBILIÁRIO, novo e reabilitação, poderá ascender a cerca de 272
Milhões de euros.
Os segmentos Vida Independente (Independent Living) e Vida Assistida (Assisted Living)
representam cerca de 97,7% do total do investimento estimado.

Figura 3 – Distribuição do Investimento em Equipamento Imobiliário (M€), acumulado até 2030
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Figura 4 – Distribuição do Investimento em Regeneração do Espaço Público (M€), acumulado até
2030
§

Regeneração do Espaço Publico

A Regeneração ou reabilitação do Espaço público foi estimada em cerca de 10 milhões de euros até
2030.
Esta rubrica está dividida em quatro componentes:
–

Ciclovias e percursos pedonais;

–

Alto Alentejo acessível;

–

Adaptação de edifícios públicos;

–

Outros.
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Figura 5 – Distribuição do Investimento em Capacitação (M€), acumulado até 2030

§

Capacitação

O Investimento acumulado em Capacitação nos diversos segmentos de vida sénior até 2030
ascende a cerca de 41 milhões de euros.
Cerca de 81% do investimento será endereçado aos segmentos Vida Assistida (58,2%) e Vida
Independente (22,7%).

§

Promoção da Vida Sénior no Alto Alentejo

Prevê-se um investimento acumulado de cerca de 18 milhões de euros até final de 2030 na
promoção nacional e internacional da Proposta de Valor Senior Living Alto Alentejo.
Este investimento, está dividido em duas rubricas principais:
§

Agência para o Desenvolvimento Senior Living AA;

§

Ações de Promoção.
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Figura 6 – Distribuição do Investimento em Promoção Senior Living AA (M€), acumulado até 2030

§

Investigação e Desenvolvimento

O I&D na Vida sénior é fundamental para criar um cluster do Senior Living com integração
internacional que sustente a vantagem comparativa do Alto Alentejo num panorama internacional,
investigando em áreas de interesse do seu publico alvo, Envelhecimento Ativo, Saúde, Biomecânica
e segurança, que atingirão cerca de 18 milhões de euros até 2030
Este investimento está endereçado principalmente a quatro rubricas principais:
§

Envelhecimento ativo;

§

Saúde;

§

Biomecânica;

§

Segurança.
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Figura 7 – Distribuição do Investimento em I&D (M€), acumulado até 2030

II.4.6. Estimativa das Necessidades de Investimento e de Financiamento para
o Empreendedorismo e Inovação Social no Alto Alentejo
De forma a aferir as reais necessidades dos agentes que operacionalizam iniciativas no âmbito da
economia social, a metodologia de recolha de informação envolveu a realização de um Inquérito
(anexo X) disponibilizado aos agentes identificados (anexo III) em colaboração com a CIM Alto
Alentejo e o IEFP. A primeira recolha de informação evidenciou a existência de necessidades de
financiamento para prossecução de atividades enquadradas no domínio da economia social não
tendo sido, contudo, esclarecedora no que respeita à quantificação das mesmas e quanto ao
ajustamento aos conceitos de empreendedorismo e inovação social em oposição ao conceito
tradicional de economia social.
Na sequência deste primeiro exercicio, a equipa de trabalho, em parceria com a CIM Alto Alentejo e
a IES Social Business School organizaram um workshop temático com o objectivo de promover um
debate informado sobre os principais desafios e oportunidades na área do financiamento das
entidades do sector da Economia Social. Neste workshop foi apresentado um novo inquérito aos
participantes, especificamente dirigido a identificar projetos e iniciativas de empreendedorismo e
inovação social e a quantificar os respetivos investimentos.
O universo de entidades identificadas pelo MIES como atuando na região como agentes ativos da
economia social foi de 46. No workshop temático, base do exercício de auscultação, estiveram
presentes 12 dessas entidades (representando 26% do universo). Responderam ao novo inquérito
realizado no workshop 11 das entidades presentes (92%), o que corresponde a 24% das entidades
identificadas pelo MIES (correspondendo à representatividade da amostra).
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Da análise resultante dos novos inquéritos a equipa de avaliação registou as seguintes conclusões:
§

73 % das OES do Alto Alentejo pretendem desenvolver atividades enquadradas no conceito
de Empreendedorismo e Inovação Social, movimento que já tem projetos implementados ou
em vias de implementação, em particular por entidades com a natureza de Fundação, bem
como algumas IPSS que operam no setor mais tradicional da Economia Social:

Tem Interesse em promover actividades
Empreend./Inovação Social?
Sim
Não

N.º respostas
(%)
73%
27%

Tabela 5 – Resultados Inquéritos OES AA
§

88% das entidades que assumiram interesse em desenvolver atividades de IIES já têm
projetos concebidos (em estágios de maturidade diferenciados) enquadráveis no conceito de
Empreendedorismo e Inovação Social:

A entidade enviou descritivo projetos
Emprend./Inovação Social?
Sim
Não

N.º respostas
(%)
88%
12%

Tabela 6 – Resultados Inquéritos OES AA
§

50% dessas entidades enviaram a quantificação das suas necessidades de investimento:

A entidade enviou orçamento projetos
Emprend./Inovação Social?
Sim
Não

N.º respostas
(%)
50%
50%

Tabela 7 – Resultados Inquéritos OES AA
§

O orçamento global apresentado pelas OES que quantificaram as suas iniciativas,
enquadradas no conceito de empreendedorismo e inovação social, com massa crítica e
respondendo aos critérios mais complexos, nomeadamente o da sustentabilidade económica
e financeira, é de 2.1 milhões de euros em projetos plurianuais (2/3 anos);

§

A análise dos balanços destas entidades permitiu verificar que apenas 30% das entidades
recorreu a fontes de financiamento reembolsável tradicionais (empréstimos), tendo sido
contratado um valor próximo de 2 milhões de euros no global. As restantes OES
identificaram como argumento de não recurso a instituições financeiras, a expetativa da
dificuldade de aprovação de projetos no seio da Economia Social;

§

Em contrapartida, 70% das OES mostraram-se totalmente recetivas para contratar
financiamento veiculados especificamente para investimentos de inovação social com as
instituições financeiras.

Estas conclusões indicam, no que respeita ao acesso a financiamentos reembolsáveis, que o receio
manifestado não se refere ao veículo (financiamento reembolsável, contratado com instituições
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financeiras) mas, sobretudo, à inexistência de instrumentos financeiros feitos à medida para as OES
e para iniciativas no âmbito da inovação social.
Sendo os próprios conceitos em sim inovadores (conforme referido, inclusivé no patamar de
discussão Europeu), é crível que um nível mais eficiente de informação, bem como a constatação da
existência de instrumentos de apoio para estas matérias, se irá repercutir no aumento de procura por
parte destas entidades;
Para concretizar o referido no ponto anterior, será essencial informar e formar os agentes da
Economia Social, onde o Programa de Capacitação previsto no âmbito do PIS desempenhará um
papel crucial.

16

A base do exercício de estimativa das necessidades de investimento e de financiamento do
empreendedorismo e inovação social no Alto Alentejo é constituída, como referido, pelo
levantamento realizado pelo MIES e pelos resultados dos inquéritos lançados (nas circunstâncias
atrás expostas) junto de OES do Alto Alentejo.
A metodologia de estimação aplicada foi a seguinte:

1. Com base nas 46 OES identificadas pelo Mapeamento MIES, foi realizada uma primeira
ronda de inquéritos cuja taxa de resposta foi nula.

2. Foi empreendida uma segunda fase de recolha de informação, através da realização de um
workshop direcionado às 46 entidades, onde estiveram presentes 12 dessas OES
(representando 26% do universo).

3. Esta fase de recolha de informação, apoiada por ações de sensibilização das OES, incluiu a
realização de um novo inquérito direcionados às 12 OES presentes no workshop, tendo sido
recebidas respostas de 11 dessas entidades - a base amostral, que corresponde a 24% do
universo das 46 entidades selecionadas pelo MIES (amostra que considerados
representativa).

4. Destas 11 entidades, 8 OES (73%) afirmaram pretender desenvolver IIES com as exigentes
requisitos adotados..

5. O valor médio dos investimentos a realizar no âmbito dos projetos plurianuais de IIES
apresentados pelas entidades inquiridas foi de 536 mil euros, para um período de 2/3 anos.
A equipa de avaliação considerou que cada OES apenas realizará um IIES no período 20162020 (5 anos).

6. Nas circunstâncias apresentadas, a extrapolação para o universo conduz à conclusão de que
as necessidades de investimento estimadas das OES do Alto Alentejo em iniciativas
de inovação e empreendedorismo social corresponde, entre 2016 e 2020, a 17,9
milhões de euros.

16 No contexto de uma população finita e com uma dimensão conhecida e reduzida (46) a metodologia não
considerou a definição de uma amostra a priori. Considera-se ainda como pressuposto metodológico que a
população é homogénea (para efeitos do exercício não foi necessário definir subgrupos).
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7. A estimação das necessidades de financiamento – de efetivo apoio pelo FEISAA –
considera, por um lado, com base na experiência adquirida no âmbito das PME, que 25%
das intenções de investimento afirmadas não serão concretizadas; assim, os 17,9 milhões de
euros referidos no ponto anterior reduzem-se para 13,4 milhões de euros.

8. Tomamos em consideração, por outro lado, e também à semelhança da situação
historicamente conhecida no financiamento das PME, as reduções decorrentes de um
conjunto de inelegibilidades potenciais (designadamente associadas aos projetos, à
avaliação de risco, às despesas), que também estimamos em 25% - conduzindo à
quantificação das estimativas das necessidades de financiamento do FEISAA entre 2016
e 2020 em 10,1 milhões de euros.
Em síntese, a estimativa das necessidades de investimento e de financiamento do FEISAA no
período 2016-2020 conduz aos valores de cerca de 18 milhões de euros e de 10 milhões de
euros, respetivamente.
Na medida em que se trata de um fundo piloto, considera-se que numa primeira fase o capital do
FEISAA, disponível para financiamento de IIES promovidas por OES no Alto Alentejo deve
corresponder a cerca de 10 milhões de euros, devendo ser avaliada em 2018 – em conjunto com o
FIS - a capacidade demonstrada pelas entidades e pelas operações para absorção destes recursos
bem como para, eventualmente, fundamentar o seu reforço.

II.4.7. Conclusões
A análise das insuficiências de mercado e de Investimento permite concluir que existem claras
evidências de procura social não satisfeita no que respeita a instrumentos de política pública
destinados a suprir as necessidades de empreendedorismo e de inovação social. Estas debilidades
refletem-se a nível Europeu, nacional e regional.
O levantamento de necessidades efetuado em parceria com a CIM Alto Alentejo e a IES Social
Business School, designadamente materializado na organização de um workshop temático e
realização de um inquérito direcionado a identificar iniciativas de empreendedorismo e inovação
social, permitiu estimar necessidades de investimento de cerca de 18 milhões de euros para IIES das
OES do Alto Alentejo, para o período 2016-2020.
Na medida em que não existe um histórico de IF no âmbito da inovação e empreendedorismo social
em Portugal e tendo em consideração as taxa de quebra histórica do QREN no que se refere a apoio
ao financiamento de instrumentos financeiros para as PME, aplicou-se uma taxa de correção
acumulada de 44%, implicando necessidades de financiamento de 10 milhões de euros.
Na medida em que se trata de um fundo piloto considera-se que numa primeira fase o fundo deve ter
disponível para as IIES 10 milhões de euros, avaliando-se a capacidade das entidades e das
operações em 2018 para absorver o orçamento e incorporar resultados nas suas atividades
Assim, considera-se que o existe massa crítica para sustentar a criação de instrumentos financeiros
orientados para a economia social no Alto Alentejo.
O atual contexto enfatiza a oportunidade de promover instrumentos financeiros para financiamento
da Economia Social do Alto Alentejo, enquadrados nos programas de promoção do
empreendedorismo e inovação social e da integração profissional em empresas sociais e da
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economia social e solidária para facilitar o acesso ao emprego, que integra o Programa Operacional
Inclusão Social e Emprego.
A prioridade de investimento consagrada no Portugal Inovação Social assegura condições
especialmente favoráveis para o financiamento do Instrumento Financeiro a criar por iniciativa da
CIMAA, designadamente no âmbito do instrumento específico Fundos para a Inovação Social.
Os Fundos para a Inovação Social visam estimular e apoiar, designadamente através de
empréstimos bonificados e garantias, iniciativas e investimentos em inovação e empreendedorismo
social, prosseguindo o objetivo de dinamizar o respetivo mercado de financiamento através da
criação de condições para contratualização de empréstimos adequados às suas necessidades
específicas. Destacam-se, entre os beneficiários especificados, as “Instituições financeiras que se
assumam como Gestoras de Fundos retalhistas de estímulo e apoio a iniciativas e investimentos em
inovação e empreendedorismo social” – isto é, os fundos retalhistas temáticos e/ou territoriais.
Está em curso, com a participação ativa da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a
criação de condições regulamentares para a constituição de fundos europeus de empreendedorismo
social que conduzam à institucionalização em Portugal do uso da designação European Social
Entrepreneurship Funds (EuSEF), no quadro da aplicação do Regulamento (UE) nº 346/2013 do
Parlamento e Conselho Europeu, que permitirá fomentar o número de promotores de projetos de
empreendedorismo e inovação social. O regulamento define uma empresa social como “operador da
economia social cujo objetivo principal, mais do que gerar lucros para os seus proprietários ou
sócios, é ter uma incidência social”.
Neste âmbito, as empresas sociais são de espectro vasto, com formas jurídicas muito diversas entre
si, mas com foco de fornecimento de bens ou serviços sociais a pessoas vulneráveis,
marginalizadas, desfavorecidas ou excluídas. Embora o regulamento não se aplique a fundos
nacionais que não utilizem a designação “EuSEF”, a sua aplicação conduzirá a uma clarificação do
conjunto de empresas cuja intervenção tem “incidências sociais positivas” e por isso pode contribuir
para a extensão do universo de promotores de empreendedorismo e inovação social.
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III.

LIÇÕES E ENSINAMENTOS ADQUIRIDOS - BENCHMARKING
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III.1.

Análise Detalhada de Casos de Sucesso com Foco na População Sénior

III.1.1. Social Impact Bonds para redução do Isolamento Social de Idosos
Este projeto, desenvolvido em 2013 pela Social Finance UK, está estreitamente ligado à constatação
de que estabelecer um sistema de saúde e de cuidados de saúde financeiramente sustentável a
médio prazo passa por intervir precocemente nas causas da deterioração da saúde da população
idosa. Neste contexto o programa apresenta como objetivos específicos :
§

Manter as pessoas idosas socialmente ativas , estimulando a sua ligação à comunidade e
reduzindo desta forma o seu isolamento (diretamente relacionado com patologias) ;

§

Ajudar as pessoas idosas na gestão das condições de saúde a longo prazo e bem estar.

Na base da proposta do modelo está uma análise de custo-benefício do programa que estimou uma
redução de custos associada a uma menor utilização de serviços de urgência e cuidados intensivos
de saúde em cerca de 3 milhões de libras. Esta análise considera a aplicação do programa a 3.000
idosos (num universo de 15.000) e baseia-se principalmente na redução de custos associados a
depressão e demência e ao aumento da atividade física.
Esta análise foi fundamental para envolver os investidores - o município de Worcestershire e os
investidores privados.
Os Social Impact Bonds são um exemplo do crescimento do investimento social - investimento que
visa a proporcionar tanto um impacto social como um retorno financeiro.
No caso em concreto o modelo de financiamento sustenta-se numa necessidade social convincente
em torno do qual os investidores, fornecedores e outras partes interessadas se unem num objetivo
comum; na percepção da prioridade estratégica do projeto por toda a comunidade; na partilha de
risco; na capacidade de gerar resultados efetivos para os investidores; e, no estabelecimento de um
contrato baseado em resultados, com métricas robustas.

III.1.2. Projeto Shared Lives
O projeto Shared Lives é uma alternativa aos cuidados prestados por lares ou instituições similares,
que envolve a prestação de serviços de saúde a idosos por parte de famílias que os recebem em sua
casa. Este modelo apresenta não só vantagens efetivas ao nível do bem estar do idoso que se
mantém integrado num espaço familiar e na comunidade , como se releva menos oneroso do que a
intervenção institucional.
O modelo Share Lives aplicado em Inglaterra, abrange cerca de 15.000 pessoas (2013), mas o
estudo efetuado pela Social Finance, em articulação com o governo britânico demonstrou a
significativa capacidade de expansão do mesmo e a possibilidade de atrair investidores sociais.
Embora a principal razão para a expansão do modelo seja o benefício social, as conclusões do
trabalho indiciam a sua capacidade de atrair capital.
O modelo de expansão delineado envolve a criação de um projeto local, apropriado pelo município
que contratualiza com um Incubador o arranque da operação. O incubador investe o capital inicial e
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garante a prestação de serviços de apoio técnico e gestão para o funcionamento do projeto. O
incubador é remunerado pelo município através das poupanças obtidas (o investimento inicial
calculado para o investidor privado é de 250 mil libras).

III.1.3. NESTA … Ageing Well Challenge Prize
Em setembro de 2012, NESTA (entidade sem fins lucrativos que atua no setor da inovação social em
Inglaterra) lançou o Prémio Desafio Bom Envelhecimento para descobrir novas ideias para reduzir o
isolamento social e / ou ajudar as pessoas a permanecerem com mobilidade e atividade por mais
tempo. Escolheu 24 semifinalistas, e apoiou-os a desenvolverem planos pormenor. Em janeiro de
2013, foram selecionados cinco finalistas para testar as suas ideias durante um período de seis
meses, a partir de abril-setembro de 2013.
Na base do projeto estava a constatação do aumento médio de vida sem que a inovação tivesse
acompanhado o ritmo da mudança, obrigando a encontrar novas abordagens radicais para atender a
uma população em envelhecimento, utilizando melhor os recursos dentro das comunidades, na
lógica de integração geracional.
Cada finalista NESTA foi premiado com um financiamento até £ 10.000, bem como o apoio não
financeiro, para criar e testar os seus projetos:
Ao(s) finalista(s) que demonstrar(em) a maior redução no isolamento e / ou aumento da mobilidade
das pessoas idosas vulneráveis, incentivando mais pessoas a dar, é atribuído o prémio de £ 50.000.
Com base no conhecimento adquirido a NESTA produzirá um relatório final que: partilha os
conhecimentos sobre o valor e princípios para a concessão do tempo, competências e recursos a
nível comunitário para reduzir o isolamento e aumentar a mobilidade das pessoas idosas; encoraja o
desenvolvimento de abordagens eficazes de maior impacto e custo; compartilha lições sobre a
eficácia do uso de prémios de desafio para estimular a inovação social.

III.1.4. Melhoria da Qualidade de Vida e Alimentação para Seniores
O projeto BIOLIFE é um subprojecto no âmbito do miniprograma de cooperação INTERREG IVC
(CREATOR) onde sete regiões europeias se reuniram para compartilhar experiências e
conhecimentos relativos ao envelhecimento da população na Europa.
Este mini–programa visa a identificação de boas práticas no domínio do envelhecimento ativo,
cuidados de saúde, produtos para os serviços idosos e voluntários, entre outras coisas, em cada
uma das regiões participantes. O objetivo do CREATOR passa por identificar e / ou criar políticas
regionais criativas abordando as oportunidades de desenvolvimento económicas relacionadas com o
envelhecimento das sociedades. O que significa encontrar maneiras em que se pode tirar proveito da
nova estrutura da população, a fim de gerar crescimento económico regional.
É dentro do CREATOR que se desenvolveu o projeto BIOLIFE, da responsabilidade de região de
Lorraine, em parcerias com outras regiões. Dentro da matriz do CREATOR, o BIOLIFE tem por
objetivo:
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§

Comparação das forças e fraquezas de cada região envolvida no projeto ( análise do estado
de arte );

§

Desenvolvimento de parcerias entre diferentes stakeholders para a criação de uma rede
europeia dedicada ao desenvolvimento de competências no setor agroalimentar para a
inovação de produtos alimentares para seniores;

§

Partilha de informação e experiências de boas práticas de nutrição para os mais idosos.

A população idosa tem necessidades específicas de alimentação e nutrição que devem ser
asseguradas para manter níveis de qualidade de vida e bem estar.
Este projeto está orientado para a promoção de respostas inovadoras, com estreito envolvimento de
entidades do sistema de I&I, para o desenvolvimento de novas formulas e produtos (sublinha-se a
importância do desenvolvimento de alimentos funcionais e fórmulas orientadas para a diminuição de
patologias crónicas).

III.1.5. Consórcio Ageing@Coimbra
O Ageing@Coimbra é um consórcio que visa a valorização do papel do idoso na sociedade e a
aplicação de boas práticas em prol do seu bem-estar geral e de um envelhecimento ativo e saudável.
O seu principal objetivo é melhorar a vida dos cidadãos idosos na Região Centro de Portugal através
de melhores serviços sociais e cuidados de saúde, assim como da criação de novos produtos e
serviços inovadores e o desenvolvimento de novos meios de diagnóstico e terapêuticas.
Em 2012, a Comissão Europeia, através da Parceria Europeia para o Envelhecimento Ativo e
Saudável, lançou um convite público para admissão de novos parceiros. Neste âmbito, a
Universidade de Coimbra apresentou compromissos de implementação de programas de intervenção
no domínio do envelhecimento, que serviram de substrato para a candidatura da Região de Coimbra
e da Região Centro de Portugal a Região Europeia de Referência para o Envelhecimento Ativo e
Saudável.
A atividade, a competência e inovação do Ageing@Coimbra foram assim reconhecidas pela União
Europeia (UE) com a classificação da região de Coimbra como Região Europeia de Referência para
o Envelhecimento Ativo e Saudável, um estatuto único no território português, sendo que na UE
existem 32 no total.
Coordenada pela Universidade de Coimbra (UC), esta candidatura foi feita através do consórcio
Ageing@Coimbra numa parceria institucional com a Câmara Municipal de Coimbra, o Centro
Hospitalar Universitário de Coimbra, a Administração Regional de Saúde do Centro e o Instituto
Pedro Nunes.
Como membro ativo da Parceria Europeia para o Envelhecimento Ativo e Saudável, que tem como
objetivo aumentar a esperança média de vida saudável dos cidadãos da União Europeia por dois
anos até 2020, o Ageing@Coimbra atua através dos seguintes grupos de ação: adesão à
terapêutica; prevenção de quedas; prevenção da fragilidade; monitorização remota de saúde; e,
serviços amigos do idoso.
Enquanto Região Europeia de Referência, o projeto Ageing@Coimbra deverá identificar, implementar
e replicar projetos e programas de boas práticas inovadoras no domínio do Envelhecimento Ativo e
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Saudável. As boas práticas identificadas em regiões de referência poderão ser replicadas noutras
regiões da Europa, abrindo espaço para a inovação social e para o reforço da competitividade da
indústria europeia de inovação no domínio da geriatria e do apoio ao idoso.
O consórcio Ageing@Coimbra procura ser um facilitador da génese de projetos inovadores na área
do envelhecimento ativo e saudável e pretende, igualmente, ser um estimulador da economia e do
empreendedorismo jovem em torno dos serviços de saúde.
Atualmente o cluster para o diagnóstico precoce e gestão do envelhecimento cognitivo, de
demências e da deterioração da visão demonstrou resultados positivos, tendo sido avaliados
anualmente por médicos especialistas em demências 1.350 doentes idosos e criados mais de 100
postos de trabalho em diferentes projetos no âmbito do cluster, 18.5% dos pacientes foram
integrados no programa de detecção com biomarcadores. O sucesso destes resultados levou à
adoção de algumas das soluções e métodos utilizados a nível nacional.
O cluster para a cinética e mobilidade humana em seniores envolve parceiros que são referências a
nível nacional nas áreas da neurologia, reumatologia, osteoporose, cinética humana e ordenamento
do território. Os resultados desta estreita cooperação entre parceiros são numerosos: seniores
fisicamente mais frágeis experienciaram uma melhoria substancial da mobilidade, um incremento da
eficiência dos cuidados de saúde primários com tempos de espera reduzidos em 50 %, uma redução
dos custos operacionais decorrentes de electric care a seniores; mais de 200 postos de trabalho
foram criados (em Portugal e fora do País).
O modelo de inovação para transferência tecnológica em TIC na área da saúde e bem-estar
pretende elevar o inovador ecossistema de Coimbra e-saúde aos mais altos padrões a nível
Europeu, facilitando o desenvolvimento de e-produtos inovadores, a criação de novas empresas e de
empregos altamente qualificados, alavancando a economia através de tecnologias e-saúde. Os
parceiros atingiram bons resultados em termos de volumes e de utilização do sistema. Por exemplo,
um dos parceiros atingiu em 2012 um volume de negócios de 9 milhões e 10.500 profissionais como
utilizadores, enquanto outro parceiro desenvolveu uma solução aberta para a prescrição médica
electrónica que está atualmente disponível para mais de 850 prestadores de cuidados de saúde,
abrangendo mais de 5 milhões de pessoas.
O consórcio Ageing@Coimbra procura ser um facilitador da génese de projetos inovadores na área
do envelhecimento ativo e saudável e pretende, igualmente, ser um estimulador da economia e do
empreendedorismo jovem em torno dos serviços de saúde.

III.1.6.

NHS24, “Acting on Behalf of the Scottish Government

Este projeto nasce da ambição do Governo Escocês e do acordo estabelecido com a as autoridades
locais (Convention of Scottish Local Authorities - COSLA) , do qual resultou em 2010 um plano a 10
anos para reformar os cuidados prestados aos idosos, constituído por diversas iniciativas com o
intuito de prestar aos cidadãos cuidados de saúde com os mais altos padrões de qualidade e
assegurar aos mais idosos uma vida mais longa e com mais qualidade, estando atualmente a ser
aplicado nas 32 parcerias de cuidados de saúde na Escócia.
É constituído por três programas/instrumentos:
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§

O Programa Nacional de Desenvolvimento da Teleassistência permitiu ajudar as pessoas a
viver em casa de forma segura por mais tempo, tendo um apoio financeiro do Governo
Escocês de mais de ￡20.35 milhões (€23.8) por um período de 5 anos (2006-2011).

§

O Instrumento Nacional de Previsão de Riscos - SPARRA é um sistema inovador que
permite uma melhor utilização dos dados locais no desenho de intervenções focadas no
âmbito do sistema social e de saúde., permitindo a segmentação do risco e a consequente
antecipação de cuidados preventivos. Antes da adoção do SPARRA não existia nenhum
método sistemático para a identificação dos idosos em risco de futuras situações de
emergência e os serviços sociais e de saúde, não permitindo direcionar de forma confiável
as suas intervenções.

§

O Programa Nacional Anti-quedas pretende reduzir os custos pessoais e económicos das
quedas de idosos na Escócia, através do apoio a prestadores de serviços sociais e de saúde
para a implementação local de medidas que permitam identificar os idosos com maior risco
de quedas e implementar estratégias de prevenção.

Impacto: o Programa de Teleassistência permitiu a implementação do serviço a 44.000 pessoas, a
maioria com mais de 65 anos., com o objetivo de duplicar este valor até Março de 2015. O
Instrumento Nacional de Previsão Riscos abrange atualmente 3 milhões de cidadãos, tendo
permitido reduzir o número de hospitalizações, a sua duração e realizar uma poupança líquida de
190 libras esterlinas por doente. O programa no seu todo resultou num valor estimado bruto de
melhoria da eficiência de ￡78.6milhões, relacionada com a redução do nº de dias de internamento,
redução da prestação de cuidados de assistência noturna e de visitas de acompanhamento e
respetivos custos.
O projeto apresenta efetivos impactos no território :
§

O Programa de Desenvolvimento Telecare levou a 44.000 pessoas que recebem um serviço
de teleassistência, elevando o número total de pessoas na Escócia, em recebimento de um
serviço de teleassistência, em determinado momento a cerca de 160 mil pessoas, a maioria
dos quais estão na categoria 65+. O objetivo é dobrar essa cobertura no final de Março de
2015.

§

Até ao final do Programa de Desenvolvimento de Teleassistência, a teleassistência passou
de serviço não utilizado para um sistema envolvendo todas as áreas de parceria. A
Teleassistência é agora uma parte em pleno funcionamento da saúde e assistência social na
Escócia, de tal forma que em muitas áreas agora é prática padrão para avaliar indivíduos
identificados como “em risco” de um pacote de teleassistência (seja básico ou avançado)
como parte de seu pacote de cuidados e apoio mais amplo.

§

A ferramenta de predição de risco Nacional abrange atualmente mais de 3 milhões de
cidadãos; 100% de GP práticas; 100% da área Conselhos de Saúde. A sua utilização resulta
numa poupança líquida de mais de 190 libras por paciente.

III.1.7. Informação Médica em Formato Electrónico
A região da Andalucia desenvolveu uma estratégia de transição entre informação em formato físico
para formato electrónico através duma Estratégia e-saúde. Aumentou a qualidade de vida dos seus
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habitantes e a coordenação efetiva do sistema de saúde. Está disponível para os 8,5 milhões de
habitantes da região e todos os intervenientes do setor da saúde estão interligados.
Um fator distintivo foi a atração de empresas start-up na área da saúde para esta região, o que
permitiu desenvolver o ecossistema de empreendedorismo local.
Em termos de resultados, a região conseguiu poupar cerca de 3,1 milhões de euros em redução de
utilização de papel e 3,2 milhões de euros em gestão de informação. O número médio de noites em
hospitalização também reduziu de 7,5 para 7,1 noites em quatro anos.
Também uma estratégia conjunta para o envelhecimento ativo, através da integração de serviços e
promoção de estilos de vida saudável resultou em poupanças de cerca de 200 milhões de euros e
cerca de 2.600 postos de trabalho foram criados pelo programa de empreendedorismo sénior.

III.1.8. Especialização em Prevenção Parkinson
A estratégia de especialização na prevenção, intervenção precoce e diagnostico de Parkinson , está
inserida numa plataforma de rede regional de empresas, institutos de conhecimento, os profissionais
de saúde, seguradoras de saúde, investidores privados e públicos e autoridades locais e regionais (a
Health Valley), que cobre toda a província de Gelderland e província de Overijssel, nos Países
Baixos.
O modelo de Nijmegen de networking para envelhecimento ativo e saudável promove a colaboração
entre os profissionais de saúde e os profissionais através de redes inovadoras (ParkinsonNet, a
Rede de idosos frágeis e da Rede de cuidados paliativos). O modelo contribuiu para melhorias
importantes para a população idosa na triagem prevenção e diagnóstico, cuidados e cura e
envelhecimento ativo e uma vida independente. Por exemplo, onde foi aplicada, o ParkinsonNet, um
modelo baseado em evidências para a entrega de assistência multidisciplinar de especialistas na
área da doença de Parkinson reduziu o risco de fratura de quadril em 50% e que também levou a
uma economia de 15 a 20 mil € por ano.
O Programa Vida e Cuidados Inovação é gerido pela ZZG CareGroup, que combina grupos que
vivem em pequena escala localizadas em diferentes bairros da cidade para prestar um serviço de
proximidade com os idosos. O princípio básico do modelo é uma vida independente: o CareGroup
apoia os idosos e as pessoas com condições crônicas de viver as suas vidas onde e como eles
querem e oferece serviços de cuidados somente quando necessário. Entre 2010 e 2011, com a
adoção do modelo, uma redução drástica do número de internações desnecessárias ocorreu (1561365).
AchterhoekConnect é um sistema que consiste em um conjunto de iOS WebApp e o Medical Call
Center “MooiZo” que, juntos, fornece uma “janela para o mundo exterior” para os idosos (a maioria
com idade 80+) ficar em casa sozinho. As funcionalidades do sistema permitem evitar a solidão, dar
acesso aos cuidados de imediato (por meio de comunicação de vídeo e / ou sensores sem fio) e
facilitar a construção de comunidades e de monitoramento de saúde.

59

Relatório Final – Avaliação ex ante

III.1.9. Criação de um Cluster para o Combate a Doenças Crónicas
A região francesa de Languedoc – Roussillon desenvolveu um conjunto de estruturado de projetos
para o combate das Doenças Crônicas para um envelhecimento ativo e saudável em Languedoc
Roussillon (Combate CD-LR) , que envolve :
Dossier Pharmaceutique® (TIC) aplicadas aos idosos na França
§

O Dossier Pharmaceutique® é o registo electrónico farmacêutico, uma ferramenta em uso
em 97% das farmácias privadas na França, cobrindo 35% da população francesa (de todas
as idades). Como boa prática propõe-se promover ainda mais o Dossier Pharmaceutique® (i)
para evitar interações medicamentosas e melhorar a adesão ao tratamento em pessoas ≥65
anos, (ii) para diminuir o risco de quedas (para os ≥75 anos) e (iii) para gerir melhores
doenças crónicas (nos ≥65 anos).

§

Tratamento precoce e coaching para fragilidade
O objetivo geral é evitar a fragilidade usando percursos integrados de cuidados (ICPs) e um
módulo de ensino / coaching. Prevê-se a implantação em todo o país dos ICPs até 2015. O
módulo de ensino / treino (TransInnov longévité) é um módulo transdisciplinar e
multissectorial, parceria público-privada que forma treinadores sobre fragilidade,
envelhecimento e vida independente. Está a ser projetado para implementação também no
Canadá e nos países africanos de língua francesa.

§

Interoperáveis Cuidados Caminhos Integrados (ICPs) para doenças crónicas co-mórbidas
em idosos
O objetivo é desenvolver ICPs multissectoriais de doenças crónicas com base em uma
clínica de comorbidade e sua implantação em áreas rurais remotas. Os estudos-piloto devem
ser implantados em toda a região em 2015.

III.1.10.

“Silver Economy”

O projeto Silver Economy é um subprojecto no âmbito do miniprograma de cooperação INTERREG
IVC (CREATOR) onde sete regiões europeias se reuniram para compartilhar experiências e
conhecimentos relativos ao envelhecimento da população na Europa.
Este mini –programa visa a identificação de boas práticas no domínio do envelhecimento ativo,
cuidados de saúde, produtos para os serviços idosos e voluntários, entre outras coisas, em cada
uma das regiões participantes. O objetivo do CREATOR passa por identificar e / ou criar políticas
regionais criativas abordando as oportunidades de desenvolvimento económicas relacionadas com o
envelhecimento das sociedades. O que significa encontrar maneiras em que se pode tirar proveito da
nova estrutura da população, a fim de gerar crescimento económico regional.
SILVER ECONOMY é uma iniciativa focada no desenvolvimento, promoção e disseminação de
estratégias para responder aos novos desafios que se colocam à população sénior, especialmente
relacionados com a utilização de TIC no domínio do bem-estar e monitorização da saúde , como
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sejam assistência robótica, mobilidade elétrica ou desportos de saúde , incluindo turismo de saúde e
green care.
Durante dois anos (2011-2013), o projeto concentrou-se na aproximação entre os avanços das novas
tecnologias e as necessidades da comunidade sénior, fortalecendo a colaboração interregional no
desenvolvimento de uma rede e na identificação de oportunidades de negócio chave nestas áreas
que abranjam diversas áreas de interesse dos mais velhos.
Proposta de Valor: Esta iniciativa permitiu a cada parceiro desenvolver cada um dos tópicos do
projeto, dando origem a diversos subprojectos, designadamente:
§

PRODINTEC – com líder de projeto nas Astúrias, Espanha, focou-se na recolha de
informação sobre a mobilidade elétrica e assistência robótica.

§

Sistemas Inteligentes e Sensores, Casas Inteligentes, Soluções de Assistência à Vida,
Telemedicina. Teleassistência e roupas inteligentes (intelligent clothes). O líder do projeto é a
cidade de Bay-Logi (Região de Észak-Magyarország - Hungria).

§

Desporto de saúde, turismo de saúde e green care, com líder de projeto na Finlândia (HDC)
mostrando novas alternativas para estender e vitalizar a vida das pessoas e potenciando a
criação de novas oportunidades de negócio relacionadas com o turismo de saúde e bemestar e conceitos de green care.

Resultados: Seleção de 18 boas práticas, intensa troca de experiências entre parceiros europeus,
permitindo a implementação de iniciativas relacionadas com os temas do projeto:
§

Identificação das necessidades e problemas mais relevantes das comunidades seniores
relacionados com cada um dos tópicos abordados no projeto

§

Avaliação do GAP entre as necessidades da população sénior e das soluções existentes,
procurando identificar novos nichos de mercado.

§

Disponibilização de potenciais alternativas para novas oportunidades de negócio.

III.1.11.

Hortas Sociais – Capodarco Farm

“Capodarco Agrícola” é uma exploração agrícola gerida por uma cooperativa social com o objetivo de
integrar pessoas desfavorecidas, no mercado de trabalho e melhorar a qualidade de vida das
comunidades locais. A sua atividade iniciou-se há cerca de 30 anos, próximo da cidade de Roma, e
foi reforçando progressivamente as ligações a nível local, nomeadamente com a agência local de
saúde, agricultores privados, autoridades locais, entre outros, dando resposta a diversas
necessidades e pedidos dos serviços sociais e de saúde locais ou diretamente de famílias. As
atividades agrícolas também foram sendo desenvolvidas incluindo a introdução de agricultura
biológica e produtos certificados.
A Agricultura Social tem atraído nos últimos anos um interesse crescente pelas partes interessadas
rurais, encontrando-se já na UE-27 inúmeros exemplos de atividades de agricultura social, em
particular através da criação de “Hortas Sociais”. Este interesse resulta de um entendimento cada
vez maior da potencial função dos recursos agrícolas e rurais no aumento do bem-estar social, físico
e mental da população. Ao mesmo tempo, a agricultura social representa para os agricultores uma
nova oportunidade para prestarem serviços alternativos que ampliem e diversifiquem o âmbito da sua
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atividade, assumindo assim um estatuto multifuncional na sociedade. Esta integração entre as
atividades agrícolas e sociais pode também proporcionar aos agricultores novas fontes de
rendimento e melhorar a imagem da agricultura junto da opinião pública.
O desenvolvimento de Hortas Sociais tem vindo a crescer na Europa em especial através da ação da
Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (REDR) que interliga as partes interessadas no
desenvolvimento rural em toda a União Europeia (UE), contribuindo para a execução eficaz dos
programas de desenvolvimento rural (PDR) dos Estados-Membros, gerando e partilhando
conhecimentos, bem como facilitando o intercâmbio de informações e a cooperação no espaço rural
europeu.
As Hortas Sociais são práticas agrícolas que usam os recursos agrícolas para fornecer serviços
sociais e educativos a grupos vulneráveis de pessoas, incluindo:
§

A disponibilização de cuidados de saúde na própria quinta direcionados para crianças e
idosos;

§

A integração de grupos desfavorecidos nas atividades produtivas promovendo a sua
reabilitação, inclusão social e empregabilidade.

As experiências de hortas sociais em diversos países europeus mostraram que os investimentos
feitos neste domínio ajudaram pessoas mais vulneráveis (por exemplo pessoas com deficiências
físicas ou intelectuais, ex-combatentes, presos, etc.) a (re)integrarem–se na sociedade,
providenciando-lhes novas competências e criando um sentimento de utilidade e autoestima.
Atualmente a Capodarco Agrícola é uma exploração multifuncional que abrange deficientes físicos e
mentais (incluindo demências), nomeadamente idosos e pessoas socialmente excluídas
(nomeadamente toxicodependentes, ex-reclusos,etc), incluindo-os como trabalhadores, estagiários
ou voluntários envolvidos em atividades ocupacionais terapêuticas, com o apoio de técnicos
especializados. “Capodarco Agrícola” oferece atividades didáticas para escolas e atividades para
idosos e partilha intergeracional, um restaurante e uma mercearia, dispondo ainda de áreas de picnic
e recreativas, instalações para reuniões, realização de eventos e iniciativas diversas relacionadas
com temas relacionados com as área sociais, concertos de música e festas abertas à comunidade.
Estas atividades são parte de um novo conceito de agroturismo social que a Horta Social –
Capodarco está a promover.

III.1.12.
Projeto UAW United at Work – “Promover o Empreendedorismo
Intergeracional”
U.A.W - United at Work é um projeto de experimentação social promovido pela Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa no âmbito do Programa de Experimentação e Inovação Social do BIS-Banco
de Inovação Social e cofinanciado pelo Programa da União Europeia para o Emprego e a
Solidariedade Social PROGRESS (2007 - 2013). São parceiros do projeto a Câmara Municipal de
Lisboa, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Beta-i, a Fundação La Caixa e a Fundação Beth
Johnson. É avaliador externo do projeto a Dinamia-CET- ISCTE-IUL.
O Projeto UAW pretende contribuir para a configuração de uma política ativa de emprego que
permita a integração conjunta de jovens e seniores na vida ativa através do empreendedorismo.

62

Relatório Final – Avaliação ex ante

O projeto UAW - “Promover o Empreendedorismo Intergeracional” é um exemplo da importância da
tendência de promoção da intergeracionalidade, constituindo um dos cinco projetos financiados pelo
Programa PROGRESS da Comissão Europeia (CE), selecionado entre 128 candidaturas de toda a
Europa.
O projeto foi destacado pela CE pelo seu caráter inovador, assim como pelo seu potencial de
escalabilidade. Com este projeto, a SCML tem a oportunidade de passar a ser um importante
stakeholder no panorama europeu da inovação social, na medida em que a experimentação será
alargada a Espanha e ao Reino Unido”.

III.2.

Análise dos Casos e Modelos de Financiamento

No que respeita à problemática das principais tendências do setor social, com foco na população
sénior, e potenciais modelos de financiamento, a análise de benchmarking aponta para uma
conclusão que não deve ser ignorada ou desvalorizada no caso português. O êxito pioneiro das
experiencias assenta numa longa gestação, sobretudo pela necessidade de adaptação a novas
especificidades, pelas instituições financeiras ou quasi-financeiras de intermediação. Nestas
condições, as soluções inovadoras de financiamento a criar em Portugal deverão conhecer uma
escala temporal longa.
O exercício de benchmarking realizado na presente avaliação foi efetuado com recurso à análise de
um conjunto de casos apoiados por instrumentos financeiros de iniciativa ou participação pública,
aplicados ao desenvolvimento da Economia Social a nível europeu, produzidos por diversas
entidades e atores, nacionais e internacionais, salientando-se em especial:
§

O projeto Social Impact Bonds para redução do isolamento social de idosos, atua
proactivamente nos fatores de risco, apresentando uma análise de custo- benefício que
permite aos investidores uma avaliação do interesse efetivo do programa. Este tipo de
produto de investimento social envolve um contrato entre o setor público e os investidores
que são ressarcidos pelos resultados sociais alcançados. Ao definir métricas robustas, o
programa reduz os riscos para as partes envolvidas no contrato e determina uma relação de
confiança que pode atrair novos investidores. Para além desta base de evidência, o
programa apresenta evidentes benefícios para a comunidade o que pode atrair investidores
empresariais locais. No caso em concreto do Alto Alentejo, empresas com políticas de
Responsabilidade Social e de intervenção na comunidade podem encontrar neste modelo
interesse em investimento, como este modelo pode estimular empresas sociais. A parceria
com o município e a lógica colaborativa vai ao encontro de uma política de resposta de
proximidade.

§

O modelo Share Lives é socialmente inclusivo e, ao mesmo tempo, permite reduzir
significativamente custos para o setor público. Paralelamente o modelo de expansão garante
uma lógica de proximidade na gestão. Considera-se no entanto que carece de escala, não
parecendo adequado para territórios de baixa densidade. Sem prejuízo pode ser testado
como projeto piloto não apenas na redução de custos como pela mais valia de não afastar o
idoso de um espaço familiar. Para uma análise mais realista a CIMAA teria de fazer o
mapeamento das IPSS da região , da capacidade de respostas das mesmas à necessidades
e de verificar a possibilidade de criar um projeto piloto que, com base numa análise de custobenefício, atrai-se uma entidade do terceiro setor ou investidor privado para o investimento
inicial . O modelo de financiamento é particularmente interessante porque a entidade privada
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que faz o investimento inicial é ressarcida pela poupança na transferência das respostas
institucionais para respostas mais inclusivas.
§

O prémio Ageing Well Challenge, promovido pela NESTA, tem a valia de colocar a
comunidade a pensar soluções out of the box e a testar as mesmas , criando e estimulando o
envolvimento efetivo com a população idosa. Partilha o conhecimento e sensibiliza para a
temática. A eficiência de custo que está presente na análise dos projetos é fundamental para
garantir a sustentabilidade dos mesmos. Seguidamente evidenciam-se os exemplos mais
revelantes:
–

NANA

Um modelo de cantina/café social para a comunidade dirigida por um conjunto de idosas. A
preços controlados é um espaço onde a comunidade pode desfrutar de comida caseira num
ambiente caseiro, ao mesmo tempo que mantém no ativo um grupo que naturalmente estaria
afastado do mercado de trabalho.
Este modelo carece obviamente de um acompanhamento muito aproximado de um mentor
de gestão. Podia beneficiar de uma intervenção de um Business Angel ou de crédito sem
garantia com apoio de gestão associado.
–

Stonewall Habitação | One Small Step

O projeto One Small Step tem como objetivo criar um aplicativo para ajudar a facilitar o
voluntariado em Londres e conectar as pessoas com aqueles. Este aplicativo permitirá que
os idosos sejam ajudados com pequenas tarefas do dia-a-dia, como trocar uma lâmpada, ir
às compras, à farmácia. Situações simples mas com impacto no aumento da qualidade de
vida e na redução do isolamento.
Este projeto podia beneficiar de fundo semente, uma vez que pode ter retorno financeiro com
base num plano de negócios.
§

Os projetos no contexto do INTERREG são sempre de grande relevância na lógica da
cooperação e partilha de conhecimento. Os projetos em causa – BIOLIFE e Silver Economy
– são particularmente interessantes pela proximidade com entidades do sistema científico e
tecnológico e com o desenvolvimento de soluções inovadoras direcionadas para o mercado.
Esta tipologia de projeto (INTERREG) está muito vocacionada para o trabalho entre regiões,
pelo que a CIMAA pode encontrar no atual INTERREG parceiros europeus para projetos
similares.
Para a análise em questão, os projetos BIOLIFE e Silver Economy são por si exemplos do
que podem ser operações alvo de financiamento dos fundos de Inovação Social :
–

BIOLIFE: elaborado um plano de negócio, o projeto de investigação pode ser objecto de
financiamento de um fundo semente. O setor dos alimentos funcionais tem vivido
evoluções imensas, as empresas agroindustriais estão muito sensíveis à necessidade de
diferenciação de produto de acréscimo na cadeia de valor. Considerando o
envelhecimento populacional já existem no mercado algumas ofertas, mas em escala
reduzida, e a preços não competitivos.
O acesso a um financiamento semente permitiria a uma empresa desenvolver produtos
específicos para esse segmento populacional. Para garantir a colocação no mercado o
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projeto deveria garantir numa segunda fase acesso a crédito bonificado ou sistema de
garantia.
–

Silver Economy: Este subprojecto apresenta um conjunto de operações que todas elas
pela sua natureza inovadora são potenciais investimento de semente. Já há soluções no
mercado apresentadas por empresas nacionais para responder aos problemas da
monitorização, telemetria, monitorização e teleassistência. São no entanto soluções
onerosas.
Ideias de projetos com bons planos de negócio nestas áreas podem beneficiar de fundos
semente. A valia da proximidade territorial pode garantir respostas integradas que
atualmente o mercado não oferece. O mercado oferece o equipamento. Era importante
que a ideia de negócio oferece o equipamento com o apoio domiciliário.

§

O consórcio Ageing@Coimbra é um exemplo de como uma região se pode especializar
aproveitando todas as sinergias entre os atores locais. As entidades que fazem parte do
consórcio dão-lhe uma dimensão critica que não é replicável à escala , mas pode servir de
exemplo para mostrar como se pode criar uma dinâmica entre as entidades de I&I e garantir
a transferência de tecnologia. A fragilidade do projeto está na sua dependência de fundos
europeus, porquanto é um projeto não autossustentável e tem naturalmente uma lógica de
continuidade.
O consórcio Ageing@Coimbra apresenta uma componente que pode atuar como catalisador
de génese de projetos inovadores na área do envelhecimento ativo e saudável e pretende,
igualmente, ser um estimulador da economia e do empreendedorismo jovem em torno dos
serviços de saúde. Não foram encontrados exemplos destes projetos para análise nem o
impacto na criação de novas empresas.

§

Os projetos de Informação médica (Andalucia) em formato electrónico e o cluster para o
combate a doenças crónicas (Languedoc-Roussillon) são projetos facilmente replicáveis se
garantir o financiamento dos mesmos. São ainda mais relevantes em territórios de baixa
densidade e de população envelhecida. São projetos de natureza pública que carecem do
envolvimento próximo do Ministério da Saúde. São projetos geradores de emprego.
São efetivamente interessantes para a CIMAA, envolvendo a montante a identificação de
players (empresas sociais e IPSS) e a gestão integrada do projeto. O financiamento do
players deve ser contratualizado e pode assumir o formato de empréstimos bonificados ou de
garantias. Sendo geradores de emprego, o retorno para a região deve ser partilhado pelos
players garantindo que o projeto os responsabiliza pelos resultados.

§

A estratégia de especialização na prevenção, intervenção precoce e diagnostico de
Parkinson ,é um projeto também facilmente replicável através da associação a IPSS
especializadas. Tratando-se de intervenções muito onerosas para o público e muito
especializadas, replicar a solução envolve acolher uma instituição especializada naquela
tipologia de patologia (permitindo criar na região uma oferta específica) e garantir condições
de financiamento que permitam desonerar os custos finais para o cliente. Um crédito sem
garantia poderia beneficiar a compra de materiais e equipamentos, reduzindo os custos
iniciais.

§

O contexto socioeconómico da Região em questão, considera-se que o modelo de Hortas
Sociais seria interessante se evoluísse para a atração de novos habitantes.
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A valia do modelo considera respostas integradas envolvendo tipologias diferenciadas de
público que no contexto no trabalho agrícola se relacionam. Eventualmente uma localização
de um espaço de reabilitação para o Alto Alentejo podia tornar esta solução numa
oportunidade.
§

O projeto U.A.W - United at Work promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no
âmbito do Programa de Experimentação e Inovação Social do BIS-Banco de Inovação Social
e cofinanciado pelo Programa da União Europeia para o Emprego e a Solidariedade Social
PROGRESS (2007 - 2013), é muito relevante ao nível do empreendedorismo intergeracional.
Considera-se que a sua replicação envolveria sempre a CIMAA e instituições do terceiro
setor. As operações que sejam presentes no âmbito de um projeto similar poderiam vir a ser
objecto de financiamento por fundos -semente ou business angels.

III.3.

Análise Detalhada de Casos de Sucesso – Entidades Veículo

III.3.1. Liverpool City Fund
O Liverpool City Region Impact Fund pretende alocar recursos para colmatar as falhas de
financiamento do setor social existentes na região, de maneira potenciar o impacto do setor. O fundo
atua segundo uma lógica reembolsável e complementa a atuação de um programa de capacitação
de organizações sociais já
́ existente, Big Entreprise in Communities Programme. Estatísticas indicam
que 3 em cada 4 organizações sociais em Liverpool dizem-se impedidas de escalar as suas
intervenções devido à falta de financiamento.
Objectivos: apoiar instituições de caridade e empresas sociais na Região Liverpool City nos
seguintes vetores:
Desenvolver e aumentar a comunidade e seu impacto económico;
Desenvolver e expandir as atividades
autossustentabilidade financeira;

comerciais,

de

forma

a

obter

um

modelo

de

Salvaguardar os postos de trabalho existentes, apoiar a criação líquida de postos de trabalho e
aumentar o volume de negócios das entidades.
Áreas de actuação: Saúde e bem-estar, formação, cultura e desporto.
Estrutura do fundo:
Tem uma dotação de 2 milhões de libras, divididas entre 1 milhão via o Social Investment Business
Foundation’s Community Builders Fund e 1 milhão via FEDER.
Este é um fundo de 10 anos com dois períodos (calls) distintos de investimento de até 5 anos. A
primeira call de investimentos será feita em 2014-2015 (candidaturas atualmente em curso) . Uma
segunda call de investimentos será realizada em 2017-2019, a partir dos reembolsos gerados pela
primeira call.
No final do período de 10 anos 50% dos fundos restantes constituirão um legado para as empresas
sociais na região da cidade de Liverpool, o que permitirá novos investimentos em empresas sociais
de base local .
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Proposta de valor: oferta de financiamento em todas as fases do ciclo de vida através de uma linha
de crédito sem garantia entre 50 mil e 250 mil libras durante um período de 5 anos a organizações
que não tenham alternativas de financiamento (custo de capital entre 6-12%).
De especial relevo é a diversidade de elegibilidades (tipologias de investimento) ao qual às
candidaturas poderão ser submetidas: Os empréstimos poderão ser utilizados para aquisição,
construção e/ou remodelação de imóveis, para compra de equipamentos , capital semente, capital de
desenvolvimento ou mesmo fundo de maneio.

III.3.2. Nesta - Impact Investment Fund
As atividades da Nesta são transversais à economia social e pretendem contemplar as diversas
fases do ciclo de vida das entidades que engloba. Desta forma, apoia atividades que vão desde
investimento na fase inicial, à investigação ou o apoio de programas temáticos. Posiciona-se ainda
numa óptica de desenvolvimento do mercado da economia social, financiando diretamente atividades
e projetos mas também intermediários de capital de risco que prestem serviços de incubação e de
aconselhamento especializado a empreendimentos sociais inovadores. Em particular, investimentos
focados em abordagens inovadoras, acessíveis e inclusivas que respondam às principais
necessidades sociais e que produzam resultados sociais, independentemente da forma jurídica.
Em 2012 a Nesta lançou um fundo de investimento (Nesta Impact Investment Fund) para a fase de
early-stage para entidades de componente socialmente inovadora de elevado potencial, através da
subsidiária de gestão de fundos Nesta Investment Management. O fundo tem uma dotação de 25
milhões de euros, alavancada pela Big Society Capital, a Omidyar Network e a Nesta.
Objectivos: melhorar o acesso a financiamento adequado para iniciativas de inovação social em
estágios primários de desenvolvimento e que apresentem elevado potencial de impacto.
Proposta de valor: investimento em capital de risco em 15 ou 20 organizações que trabalham para
resolver alguns dos mais prementes desafios sociais do Reino Unido. O fundo procura ser pioneiro
na criação de uma base de evidência de investimento social sólida, alimentada por rigorosos
processos de monitorização e reporting de cada organização que receba o Investimento e do próprio
fundo.
Áreas de actuação: saúde e bem-estar de idosos; sucesso escolar das crianças e empregabilidade
dos jovens, sustentabilidade social e ambiental das comunidades, priorizando a inclusão social.
Conforme referido, as atividades da Nesta incluem também coinvestimento, o que permite apoiar a
criação de novos fundos e produtos de investimento, como são exemplo o Bridges Ventures Social
Entrepreneurs Fund e o Big Issue Invest’s Social Enterprise Investment Fund.

III.3.3. Triodos Bank
O Triodos Bank apresenta-se como o único banco especializado que oferece oportunidades
integradas de empréstimos e investimentos para os setores sustentáveis em diversos países
europeus. Possui uma rede de escritórios em cinco países (Holanda, Bélgica, Reino Unido, Espanha
e Alemanha) e uma representação em França.
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Objectivos: A missão do Triodos Bank é a de criar as condições para a consolidação de uma
sociedade que promova a qualidade de vida das pessoas e que tem a dignidade humana na sua
essência.
Proposta de valor: Pela sua natureza jurídica, apresenta um leque alargado de instrumentos que
cobrem as diversas tipologias de instrumentos tradicionais, quer de dívida, de capital ou mesmo
híbridos. Em 2013 tinha sob sua gestão 9.646 milhões de euros17.
Os serviços financeiros disponibilizados pelo Triodos Bank para apoiar esta missão incluem
instrumentos de empréstimo, pagamentos, poupanças, investimentos e hipotecas, tanto para clientes
institucionais como de retalho.
Por outro lado, as diferentes fontes de funding da própria instituição permitem-lhe ter graus de
liberdade relativamente à concepção e aplicação de instrumentos financeiros, não apresentando as
limitações conhecidas quando estamos perante fontes de financiamento com origem em fundos
públicos. Permite-lhe ainda ter uma capacidade de conceder financiamento não reembolsável, tendo
como origem a figura de doações, típica de situações de mecenato ou de crowdfunding.
Áreas de atuação: Energia e Clima, Arte e Cultura, Alimentação e Agricultura Orgânica, Microfinança,
Comércio Sustentável.

III.4.

Conclusões

O exercício de benchmarking realizado na presente avaliação foi efetuado com recurso à análise de
um conjunto de casos apoiados por instrumentos financeiros de iniciativa ou participação pública,
aplicados ao desenvolvimento da Economia Social a nível europeu, produzidos por diversas
entidades e atores, nacionais e internacionais, salientando-se em especial:
§

O projeto Social Impact Bonds para redução do isolamento social de idosos, atua
proactivamente nos fatores de risco, apresentando uma análise de custo- benefício que
permite aos investidores uma avaliação do interesse efetivo do programa. Este tipo de
produto de investimento social envolve um contrato entre o setor público e os investidores
que são ressarcidos pelos resultados sociais alcançados. No caso em concreto do Alto
Alentejo, empresas com políticas de Responsabilidade Social e de intervenção na
comunidade podem encontrar neste modelo interesse em investimento, como este modelo
pode estimular empresas sociais. A parceria com o município e a lógica colaborativa vai ao
encontro de uma política de resposta de proximidade.

§

O modelo Share Lives é socialmente inclusivo e, ao mesmo tempo, permite reduzir
significativamente custos para o setor público. Paralelamente o modelo de expansão garante
uma lógica de proximidade na gestão. Considera-se no entanto que carece de escala, não
parecendo adequado para territórios de baixa densidade. Sem prejuízo pode ser testado
como projeto piloto não apenas na redução de custos como pela mais valia de não afastar o
idoso de um espaço familiar. Para uma análise mais realista a CIMAA teria de fazer o
mapeamento das IPSS da região , da capacidade de respostas das mesmas à necessidades
e de verificar a possibilidade de criar um projeto piloto que, com base numa análise de custobenefício, atrai-se uma entidade do terceiro setor ou investidor privado para o investimento

17 Annual Report 2013 Triodos Bank.
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inicial . O modelo de financiamento é particularmente interessante porque a entidade privada
que faz o investimento inicial é ressarcida pela poupança na transferência das respostas
institucionais para respostas mais inclusivas.
§

O prémio Ageing Well Challenge, promovido pela NESTA, tem a valia de colocar a
comunidade a pensar soluções out of the box e a testar as mesmas , criando e estimulando o
envolvimento efetivo com a população idosa. Partilha o conhecimento e sensibiliza para a
temática. A eficiência de custo que está presente na análise dos projetos é fundamental para
garantir a sustentabilidade dos mesmos.

§

Os projetos no contexto do INTERREG são sempre de grande relevância na lógica da
cooperação e partilha de conhecimento. Os projetos em causa – BIOLIFE e Silver
Economy – são particularmente interessantes pela proximidade com entidades do sistema
científico e tecnológico e com o desenvolvimento de soluções inovadoras direcionadas para
o mercado. Esta tipologia de projeto (INTERREG) está muito vocacionada para o trabalho
entre regiões, pelo que a CIMAA pode encontrar no atual INTERREG parceiros europeus
para projetos similares.

§

O consórcio Ageing@Coimbra é um exemplo de como uma região se pode especializar
aproveitando todas as sinergias entre os atores locais. As entidades que fazem parte do
consórcio dão-lhe uma dimensão critica que não é replicável à escala , mas pode servir de
exemplo para mostrar como se pode criar uma dinâmica entre as entidades de I&I e garantir
a transferência de tecnologia. A fragilidade do projeto está na sua dependência de fundos
europeus, porquanto é um projeto não autossustentável e tem naturalmente uma lógica de
continuidade.

§

Os projetos de Informação médica (Andalucia) em formato electrónico e o cluster para o
combate a doenças crónicas (Languedoc-Roussillon) são projetos facilmente replicáveis se
garantir o financiamento dos mesmos. São ainda mais relevantes em territórios de baixa
densidade e de população envelhecida. São projetos de natureza pública que carecem do
envolvimento próximo do Ministério da Saúde. São projetos geradores de emprego.

§

A estratégia de especialização na prevenção, intervenção precoce e diagnostico
de Parkinson ,é um projeto também facilmente replicável através da associação a IPSS
especializadas. Tratando-se de intervenções muito onerosas para o público e muito
especializadas, replicar a solução envolve acolher uma instituição especializada naquela
tipologia de patologia (permitindo criar na região uma oferta específica) e garantir condições
de financiamento que permitam desonerar os custos finais para o cliente. Um crédito sem
garantia poderia beneficiar a compra de materiais e equipamentos, reduzindo os custos
iniciais.

§

O contexto socioeconómico da Região em questão, considera-se que o modelo de Hortas
Sociais seria interessante se evoluísse para a atração de novos habitantes.

§

O projeto U.A.W - United at Work promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no
âmbito do Programa de Experimentação e Inovação Social do BIS-Banco de Inovação Social
e cofinanciado pelo Programa da União Europeia para o Emprego e a Solidariedade
SocialPROGRESS (2007 - 2013), é muito relevante ao nível do empreendedorismo
intergeracional. Considera-se que a sua replicação envolveria sempre a CIMAA e instituições
do terceiro setor. As operações que sejam presentes no âmbito de um projeto similar
poderiam vir a ser objecto de financiamento por fundos semente ou business angels.
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IV.

ANÁLISE DE MODELOS DE FUNDING - INSTRUMENTOS
FINANCEIROS ADEQUADOS
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IV.1.

Instrumentos Financeiros adequados

Dadas as lacunas de financiamento esperados e tendo em conta a natureza diversa das falhas de
mercado identificadas e as necessidades em empreendedorismo e inovação assinaladas para a
economia social do Alto Alentejo, considera-se adequado implementar uma ampla gama de IF que
responda cirurgicamente a este desiderato. Desta forma são propostos IF de tipologia diversificada e
que dão continuidades às melhores práticas identificadas e o seu grau de sucesso de
implementação. Deverá também atender-se à necessidade de efetuar melhorias em algumas destas
tipologias, de acordo com a especificidade dos beneficiários e do seu enquadramento regional e
sectorial. Enfatiza-se que a adoção destas tipologias está condicionada pelas orientações e normas
regulamentares que serão estabelecidas pelo FIS.

IV.1.1. Instrumentos Financeiros de Dívida
Os IF de dívida vêm responder às falhas detetadas de custos de financiamento desajustados face à
rentabilidade e risco das operações e de volumes insuficientes de crédito concedido às entidades no
quadro das necessidades de investimento.
Para responder a estes problemas será adequado ponderar a mobilização dos vários tipos de IF de
dívida considerados em termos regulamentares comunitários. Enunciam-se as principais
caraterísticas desta tipologia de instrumentos.
§

Garantias

As garantias são um instrumento determinante para assegurar o acesso das entidades ao
financiamento por parte das instituições financeiras. Entre as razões para o volume insuficiente de
crédito e elevados custos de financiamento encontram-se os níveis de colaterais baixos que as
entidades têm para oferecer aos intermediários financeiros e a indisponibilidade destes em conceder
crédito (ou conceder a preço elevado) face à ausência de informação e dificuldade de monitorização
dos efetivos riscos. As garantias permitem dar resposta a este fator, através da partilha de risco com
a entidade que concede o financiamento.
O Sistema Nacional de Garantia Mútua (SNGM) está assente no Fundo de Contra Garantia Mútuo
(FCGM) que assegura a contragarantia automática e obrigatória das operações de garantia emitidas
pelas Sociedades de Garantia Mútua (SGM) funcionando assim como um resseguro do sistema. O
FCGM presta uma contragarantia do valor de cada garantia emitida por uma SGM a favor de uma
Instituição financeira associada ao financiamento de uma entidade. Dependendo do nível de risco
associado (definido através de critérios financeiros e dimensionais das entidades a financiar) a
contragarantia varia entre 50% (valor padrão) e 75%.O mesmo intervalo de cobertura está associado
à garantia emitida pelas SGM. A cobertura dos portfólios de financiamentos através do sistema de
garantias permite reduzir a imobilização de capital por parte dos intermediários financeiros e
incentiva a concessão de mais crédito.
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Tipicamente o instrumento de garantias pode ser privilegiado para operações com períodos de
retorno mais rápido em que a questão do acesso ao financiamento se coloca fundamentalmente em
termos de risco e os empréstimos, com menor alavancagem, sejam privilegiados para operações que
exijam maturidades mais longas.
§

Bonificação dos custos do financiamento e das garantias, em complementaridade com
outros instrumentos públicos

Complementarmente às garantias e para fazer face aos respetivos custos de emissão e, sobretudo,
aos elevados custos de financiamento, importará disponibilizar um IF que contribua para a redução
dos custos de financiamento das entidades no desenvolvimento dos seus projetos de investimento,
designadamente aproximando esses custos à média da zona euro. Na dimensão das OES, pela
inexistência de tradição de apoios com a configuração de empréstimos, é expectável que os
custos de financiamento sejam superiores aos praticados a empresas. Pelo que a tipologia de
bonificações ganha particular relevo.
§

Empréstimos

Este tipo de IF poderá mobilizar o Fundo de Inovação Social para apoiar a criação de produtos de
crédito por parte de intermediários financeiros destinados a segmentos específicos. Destacam-se
como prioritários, nomeadamente, os instrumentos com maturidades longas, em que os mecanismos
de garantia e bonificação não sejam suficientes. Nestes IF os recursos públicos são mobilizados
conjuntamente com recursos privados permitindo uma maior alavancagem. Recomenda-se a oferta
de financiamentos reembolsáveis, casuísticos e apresentando maturidades mais longas do que as
habitualmente oferecidas comercialmente pela banca, podendo ir até aos 15/20 anos, mobilizando
duas tranches, a pari passu, uma com financiamento do FIS e outra com recursos do intermediário
financeiro. O valor máximo de cada financiamento deve ser definido em função do perfil de cash-flow
e risco dos projetos. Das análises desenvolvidas pela avaliação parece ser interessante mobilizar o
IF para segmentos específicos como créditos de maior maturidade associados a ciclos longos de
produção ou ciclos em que o I&D&I é crítico para o desenvolvimento da iniciativa.

IV.1.2. Instrumentos Financeiros de Capitalização / Híbridos
Os IF de capital e quase capital vêm responder às falhas de mercado detetadas decorrentes de um
nível insuficiente de capitalização das entidades envolvidas em processos de investimento e de um
volume de venture capital insuficiente para apoio ao empreendedorismo qualificado. Este factor
ganha relevo tendo em consideração que a natureza da maioria das OES se reflete na ausência de
capital societário. Justifica-se a mobilização de tipologias de IF fundamentais, que são apresentadas
em seguida.
§

Instrumentos Híbridos

Os instrumentos de capital e quase capital podem assumir a forma de subscrição de fundos em
coinvestimento com agentes privados para aplicação em instrumentos que tenham por finalidade a
realização de capital próprio e/ou aquisição de participações de capital (participação ordinária ou
preferencial, incluindo prestações acessórias e suprimentos) ou a realização de investimentos em
financiamentos Mezzanine, subordinados ou convertíveis.
O primeiro tipo de intervenção corresponde a uma tipologia já existente em Portugal, e que
consideramos dever ser reforçada, enquanto o segundo tipo vem dinamizar novos instrumentos
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indispensáveis à criação a prazo de mercado secundário de equity e dívida para instrumentos de
financiamento de entidades, envolvendo operações financiadas por fundos públicos e
cofinanciamento privado.
Salienta-se que o instrumento Mezzanine está vocacionado para financiar estratégias de crescimento
de entidades de dimensão intermédia bem estruturadas, com forte implantação nos mercados de
bens e serviços transacionáveis, o que em alguns casos pode envolver processos de concentração
empresarial, sucessão e de tomada de controlo por gestores. Trata-se de uma solução inovadora
que, ao complementar a oferta tradicional de capital de risco, proporciona a empresários ainda
relutantes em encarar a abertura do capital a flexibilidade requerida na tomada de decisões críticas
De acordo com os objetivos do Portugal 2020 e tendo em conta a análise realizada das falhas de
mercado, estes instrumentos de capital e quase capital devem ser focados em segmentos
específicos, sendo disso exemplo as iniciativas de empreendedorismo e inovação social.
§

Instrumentos de Capital de Risco / Financiamento a Operações Desenvolvidas por
Business Angels

Ao nível do Capital de Risco devem ser privilegiados instrumentos focados nos segmentos de capital
semente e de start up capital (capital desenvolvimento), que representam uma falha de mercado com
histórico em Portugal, designadamente no âmbito do empreendedorismo e da inovação social. A
capacidade de intervir na génese destas iniciativas permitirá fomentar o empreendedorismo
qualificado e com melhores níveis de sustentabilidade financeira.
Por outro lado representam uma modalidade de financiamento de longo prazo, fundamental para as
OES, particularmente nas fases iniciais dos projetos, dado que não têm de ser reembolsados sendo
que a remuneração para os investidores depende dos resultados obtidos pelos projetos.
Poderão ainda ser criados IF que envolvam a subscrição de fundos para financiamento a sociedades
veículo de business angels para a realização de coinvestimentos em capital e quase capital em
entidades sociais inovadoras. O perfil característico destes investidores permite intervir na fase
embrionária das iniciativas de empreendedorismo e inovação social, transferindo massa crítica para
o seu melhor desenvolvimento, o que possibilita a criação de um fluxo de iniciativas relevante para os
instrumentos de capital e quase capital referidos no ponto anterior, viabilizando a dinamização
generalizada da economia social.
§

Fundos para Títulos de Impacto Social

Esses contratos preveem que os investidores financiem serviços de organizações sociais a médio
prazo (geralmente três a sete anos). Por seu lado, estas organizações implementam os serviços que
visam melhorar as respostas sociais a um determinado problema. Se os resultados forem
alcançados, o Estado devolve o investimento à entidade gestora acrescido de um retorno financeiro
ajustado ao risco do projeto e ao nível de resultados sociais potencialmente atingidos. Caso os
resultados sociais previstos no contrato não sejam atingidos, o Estado não paga aos investidores,
que assumem o risco da perda do investimento.
Enquadra-se assim em lógicas de intervenção preventivas (onde o setor público não consegue
atuar), com base em contratualização de resultados. Carece de uma análise a montante e da
construção de uma métrica que obrigue as partes.
Através deste modelo é possível avaliar a compensação económica por uma melhoria nos resultados
sociais em diferentes áreas, desenvolver um modelo de negócio e atrair investimento para financiar
serviços que oferecem uma base de evidência no alcance desses resultados sociais.
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Os IF de Capitalização/Híbridos apresentam vantagens de implementação no enquadramento do
empreendedorismo e inovação, dispondo de um histórico favorável no domínio de aplicação dos FEEI.
Contudo, tendo em consideração que a natureza específica de parte dos potenciais beneficiários se
reflete na ausência de capital societário, recomenda-se prudência na sua implementação.

IV.2. Adequação dos instrumentos disponíveis para
insuficiências de mercado anteriormente identificadas

fazer

face

às

Tendo em consideração a quantificação de insuficiências de mercado e a elencagem de IF aplicáveis
exposta no capítulo anterior, a equipa de avaliação efetuou um exercício de cruzamento das
necessidades quantitativas e qualitativas de financiamento, com os instrumentos mais adequados.
No seguimento e de acordo com o binómio de eficácia e eficiência, foram apreciados fatores críticos
para a concretização do IF, como a capacidade de responder às insuficiências de mercado, o
potencial de alavancagem, e a flexibilidade e celeridade de implementação, que se expõem
seguidamente :
Instrumento
Financeiro

Racional

Montante proposto face às insuficências de mercado

Empréstimos

Prioritários nomeadamente os de maior maturidade em que
mecanismos de garantia e bonificação não são suficientes e em que,
acordo com a análise desenvolvida, se registam maiores dificuldades
obtenção de financiamento, uma questão particularmente relevante
domínio da economia social

os
Dado o foco pretendido para este IF considera-se que uma
de
dotação na ordem dos 4 milhões de euros será adequada,
de
podendo a mesma ser reforçada caso se verifique uma grande
no
adesão ao mesmo.

Garantias

É um instrumento relevante para manter a capacidade de emissão de
garantias em favor dos intermediários financeiros para assegurar o
financiamento dos promotores de IIES Adequado para operações com
períodos de retorno mais rápido em que a questão do acesso ao
financiamento se coloca fundamentalmente em termos de risco

Bonificações

Destinado a fazer face quer aos custos das emissões de garantias quer
Tendo em conta o gap de financiamento,, o diferencial de custo
aos custos de financiamento desajustados detetados na análise das falhas
de financiamento estimado na análise das falhas de mercado,
de mercado, importa disponibilizar um IF que contribua para a redução
considera-se adequado prever recursos para um IF com esta
dos custos de financiamento dos promotores no desenvolvimento dos
natureza de aproximadamente 0,5 milhões de euros.
seus projetos, aproximando esses custos da média da zona euro.

Capital de
Risco

Representam uma falha de mercado com histórico em Portugal,
designadamente no âmbito do empreendedorismo e da inovação social. O
desenho deste tipo de instrumentos é adequado para apoiar projetos e
empresas nascentes com caráter inovador,pelo que se considera que
podem ter sucesso no apoioa IIES.

Tendo em conta o gap de financiamento identificado, os níveis
habituais de alavancagem dos sistemas de garantia de
carteira, e as múltiplas utilizações possíveis, uma mobilização
deste tipo de IF com uma dotação de 0,5 milhões de euros
será tendencialmente adequada.

Considera-se que uma dotação na ordem dos 3 milhões de
euros será adequada, podendo a mesma ser reforçada caso
se verifique uma grande adesão ao mesmo.

Tabela 8 – Instrumentos adequados e montantes propostos

O modelo analisado e a proposta de instrumentos financeiros adequados apresenta significativos
impactos na redução de custos para o setor público e um acréscimo de maior eficácia e eficiência na
prestação dos serviços em questão.
As dotações indicativas avançadas consideram a dimensão dos gaps identificados, o grau de
alavancagem associado a cada IF e as perspetivas de evolução do contexto económico com efeito
potencial na dinâmica e no financiamento da economia social.
Propõe-se uma dotação indicativa em torno de 4 milhões de euros para empréstimos, de 0.5 milhões de
euros para garantias, de 0.5 milhões de euros para a cobertura das comissões de garantia e bonificação
de juros, e de 3 milhões de euros para Capital de Risco. A utilização destas dotações deve ser
acompanhada de forma permanente e ajustada em função das condições do mercado e da procura
dirigida aos vários IF.
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IV.3.

Conclusões

Num contexto de fortes restrições à capacidade de financiamento nacional das políticas estruturais, o
que empola a relevância dos fundos comunitários como fonte de financiamento das políticas públicas
em Portugal, torna-se necessário assegurar uma conjugação eficiente dessas fontes de
financiamento, que pressuponha uma eficaz e promissora articulação entre si, direcionada num
alinhamento entre a programação plurianual dos fundos comunitários e a programação do
Orçamento de Estado.
Tendo em conta que as contrações orçamentais na área social representam um obstáculo à
desejável evolução da sociedade e economia portuguesa, os fundos comunitários deverão contribuir
para a melhoria das condições de financiamento de políticas públicas destinadas aos públicos em
maior risco de exclusão, no período de programação 2014-2020.
Neste âmbito, são manifestamente escassos os instrumentos financeiros concebidos
especificamente para a dimensão social. Portugal é ainda um Estado Membro sem grandes tradições
ao nível do investimento social e que tem agora no novo ciclo, uma oportunidade para tirar partido de
um modelo inovador, que permita dar resposta às atuais falhas de mercado verificadas no acesso ao
financiamento para projetos na área social, e em particular de iniciativas de empreendedorismo e
inovação social, como a avaliação ex-ante em curso tornará mais evidente.
Com efeito, os instrumentos de financiamento existentes não cobrem todo o espectro de
necessidades das organizações da economia social, que variam consoante a fase de vida das
mesmas e dos projetos que desenvolvem. O mercado oferece, por um lado, os tradicionais donativos
e filantropia – instrumentos com um foco na criação de valor na sociedade – e, por outro lado,
investimentos de capital comerciais – instrumentos com um foco no retorno financeiro. Na maioria
das vezes, nem uns nem outros satisfazem as necessidades das organizações: ou porque os
donativos e filantropia não são suficientes para fazer face às necessidades (fraca capitalização), ou
porque estas organizações não são atrativas ou elegíveis para a banca tradicional as financiar
(pouca atratividade).
A equipa de avaliação considera que utilização de instrumentos de divida, em particular
empréstimos, garantias ou bonificações, deve ser considerada, quer pela sua flexibilidade de
combinação de instrumentos e consequente grau de alavancagem (via Sistema Nacional de Garantia
Mútua), quer pela facilidade de implementação, em resposta à resiliência de alguns empreendedores
partilharem capital social. Ainda neste âmbito, programas de microcrédito orientados para uma
dimensão mais ampla de inovação social, complementares ao FEISAA, poderão ter impacto
relevante na economia do Alto Alentejo.
Os IF de Capitalização / Híbridos, assumem relevância na estratégia de transformação da estrutura
produtiva portuguesa, contribuindo para acelerar as estratégias de inovação, para a criação de
instrumentos de capital de expansão, com objetivos de aumentar a escala e promover a
internacionalização das empresas. Não obstante, para o enquadramento específico das OES,
conforme referido, recomenda-se prudência na sua implementação, tendo em consideração a
natureza específica da grande maioria dos potenciais Beneficiários. A avaliação ex-ante dos IF para
a Inovação e Empreendedorismo Social e as orientações a estabelecer pelo Fundo para a Inovação
Social serão fundamentais para a clarificação dos condicionantes da sua implementação.
Os IF propostos vêm responder às falhas detetadas de custos de financiamento desajustados face à
rentabilidade e risco das operações, bem como aos volumes insuficientes de financiamento.
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Assim, e com o intuito de catalisar investimentos de Empreendedorismo e Inovação Social é
sustentável a criação de um fundo apoio e estímulo ao investimento - o FEISAA.
Este fundo de retalho, deverá ter como origem de financiamento público o fundo grossista para o
empreendedorismo e inovação social, o FIS.
Deverá assumir o modelo de projeto-piloto, de montante limitado a 10 milhões de euros, cuja
dotação deverá ser eventualmente aumentada em consonância com o sucesso da iniciativa
A equipa de avaliação propõe uma dotação em torno de 4 milhões de euros para empréstimos
de 0.5 milhões de euros para garantias, de 0.5 milhões de euros para a cobertura das
comissões de garantia e bonificação de juros e de 3 milhões de euros para Capital de Risco.

Figura 8 – Modelo de Relação FEISAA
A confirmação das possibilidades de concretização do nível de financiamento do FEISAA e das
dotações dos produtos financeiros propostas está naturalmente condicionada pelas conclusões da
avaliação ex-ante do Fundo para a Inovação Social e das orientações estratégicas e operacionais a
estabelecer, designadamente, pela EMPIS.
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Não obstante, o modelo que se afigura com maior aderência aos conceitos de eficácia e eficiência,
tendo em consideração a informação atualmente disponível no que respeita ao enquadramento do
próprio FIS, ilustrado na figura anterior 18:
O instrumento financeiro a criar deverá ter uma entidade gestora cujas responsabilidades poderão
incluir a seleção de um portefólio de Business Angels que assumiria a operacionalização dos projetos
orientados a instrumentos de capital; este aspeto é fundamental, uma vez que um dos problemas dos
fundos públicos é a necessidade de investirem num número elevado de pequenos investimentos,
com a inerente sobrecarga em termos de trabalho associado; os objetivos visados são o incentivo ao
investimento privado, a promoção da atividade de BA e a formação da respetiva rede de Business
Angels, bem como a promoção da aceitação e do conhecimento do Capital de Risco.
Deverá igualmente assumir uma posição de fundo de coinvestimento, no caso de se optarem por
instrumentos híbridos ou de divida. Tal permitirá uma disponibilização de recursos equivalentes aos
disponibilizados pelo FEISAA, por parte das entidades bancarias parceiras.
Por outro lado, o modelo de reembolsos, a definir de acordo com a política de gestão do FIS,
permitirá assegurar a sua atividade além dos montantes iniciais disponibilizados, constituindo-se
como um agente de mudança para a Economia Social do Alto Alentejo.

18 De acordo com informação Portugal Inovação Social
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V.

Avaliação do Valor Acrescentado do FEISAA e estimativa dos
recursos públicos e privados
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V.1.

Avaliação do Valor Acrescentado do FEISAA

Face ao contexto em que o Alto Alentejo se insere, é importante a dinamização de ecossistemas
locais de inovação e empreendedorismo de modo a encontrar respostas adequadas e focadas em
função da dimensão do problema do mercado de trabalho, estimulando os mecanismos de criação
do próprio emprego. Esta dinamização do empreendedorismo é igualmente válida para o
empreendedorismo e a inovação social através de medidas de apoio ao investimento em entidades
sociais dirigidas à prestação de serviços às pessoas, às famílias e a grupos sociais desfavorecidos.
Assim, o objetivo específico que assiste a criação do FEISAA, no colmatar as insuficiências no
mercado de financiamento para IIES, através do recurso a instrumentos financeiros cofinanciados,
reveste-se de particular relevância para o desenvolvimento e dinamização da Economia Social do
Alto Alentejo.
A criação do FEISAA é central ao “Plano de Dinamização da Economia Social do Alto Alentejo”, na
medida em que irá acelerar e potenciar o desenvolvimento da Economia Social (com foco na
população sénior) e do Turismo (sénior e de saúde) na região, na medida em que contribuirá para
acelerar e potenciar o desenvolvimento da Economia Social, a par do Turismo (sénior e de saúde) na
região, mobilizando os interesses das entidades públicas e privadas e criando atratividade no
investimento privado.
Para avaliar estes conceitos é necessário aferir a eficácia e eficiência do IF, bem como a
correspondente capacidade para incentivar comportamentos desejáveis, reconhecendo que o valor
acrescentado de cada IF pode estar associado a aspetos mais quantitativos, como produzir mais
resultados (eficácia) ou reduzir custos de intervenção (eficiência), ou ainda a aspetos mais
qualitativos, em termos indução de comportamentos mais adequados e desejáveis por parte dos
agentes destinatários da política pública.
Em termos genéricos, para determinar a mais-valia quantitativa associada à mobilização de IF
importa avaliar:
§

A alavancagem de recursos financeiros públicos através de financiamentos privados e, por
esta via, o aumento do impacte dos programas, contribuindo para uma maior eficácia e
eficiência global dos recursos públicos mobilizados, conferindo-lhes sustentabilidade;

§

A redução da intensidade de subsídio público concedido a cada projeto;

§

A maximização do potencial de reciclagem de recursos financeiros, permitindo a sua
reutilização no médio/longo prazo;

§

O efeito multiplicador dos recursos públicos, ao atrair outras fontes de financiamento para as
políticas e investimentos públicos, designadamente induzindo contribuições adicionais
provenientes dos destinatários. Em termos qualitativos importa verificar se a mobilização de
IF permite:

§

Assegurar uma resposta que se ajusta às falhas de mercado identificadas, minimizando a
distorção da concorrência e exercendo um efeito disciplinador do investimento;

§

Assegurar a criação de novos produtos financeiros que não eram disponibilizados
previamente;
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§

Promover a capacitação - inicial ou o seu reforço - num dado setor de atividade/território,
adaptando-se a necessidades específicas de parceiros, regiões ou setores;

§

Conseguir mobilizar fontes adicionais de conhecimento e competências na concessão de
apoio aos destinatários.

A estimativa do valor adicional disponibilizado por um instrumento de cofinanciamento na figura de
um fundo de dívida e capital retalhista, com funding de origem pública essencialmente direcionado do
FIS de base grossista, depende diretamente da política de investimento a definir por este último.
Conforme exposto, as tipologias de instrumentos destinadas a apoiar iniciativas
empreendedorismo e inovação social, deverão adoptar uma ou várias formas distintas:
§

Instrumentos de dívida, designadamente associados a garantias;

§

Instrumentos financeiros de capital, do tipo venture capital;

§

Instrumentos financeiros híbridos.

de

Com este modelo de negócio, todo o volume adicional gerado pelas OES será canalizado para o
FEISAA sob a condição de reinvestir esses montantes de reembolsos.
Este formato de IF possibilita ainda uma maior maturidade para que as start-up’s de IIES tenham a
possibilidade de gerar rendimentos adicionais.
O recurso a este tipo de instrumento permite ainda:
§

Aumentar a alavancagem e melhorar a qualidade e eficiência dos financiamentos públicos,
conferindo-lhes sustentabilidade,

§

Ter um efeito multiplicador dos recursos públicos, atraindo outras fontes de financiamento;

§

Melhorar o desempenho e a eficiência dos financiamentos públicos pela mobilização de
novas fontes de conhecimento e competências;

§

Exercer um efeito catalisador do trabalho em rede, parcerias e cooperação; promove a
integração das empresas nos mecanismos de economia formal e nos mercados financeiros

§

Promover a adaptabilidade a necessidades próprias de parceiros, territórios ou setores
específicos.

A avaliação efetuada, tendo em especial consideração as condições de insuficiência de mercado
expostas no capítulo II e a tipologia do IF proposto no domínio do empreendedorismo e inovação
social permitem sistematizar da seguinte forma o valor acrescentado:
§

Efeito multiplicador - o modelo prevê o reinvestimento dos reembolsos em novas IIES,
permitindo assim apoiar a longo-prazo projetos que tipicamente apresentam dificuldades na
obtenção de financiamento por parte do setor privado, pelo prémio de rico que apresentam
perante os padrões de análise das instituições financeiras.
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§

Alavancagem de recursos - tendo em consideração a participação de entidades privadas
do setor privado e a consequente mobilização de recursos financeiros adicionais para
projetos desenvolvidos em cooperação pública e privada.

§

Acesso ao setor financeiro – uma das mais valias inequívocas do modelo de
cofinanciamento reside na capacidade de permitir acesso a crédito bancário de iniciativas
que tendencialmente não teriam condições de rentabilidade exigidas pelas instituições
financeiras mas que produzem benefícios económicos, sociais e ambientais.

§

Indutor de investimento - a capacidade de dinamizar outros domínios de investimento
complementar, reduzindo a necessidade de cofinanciamento público; Por outro lado, o
aumento da disponibilidade de recursos obtida pelo modelo de cofinanciamento com
instituições financeiras e a diminuição dos custos de financiamento, permite atrair projetos de
investimento de maior dimensão.

§

Flexibilidade de implementação – através da possibilidade de seleção de produtos
financeiros tendo em conta o seu valor acrescentado e insuficiências específicas de
mercado. Por outro lado, pela capacidade de product mix, ou seja, de combinar diferentes
produtos financeiros públicos e privados, ajustáveis temporalmente de acordo com as
necessidades de mercado.

§

Coerência da política pública – a conformidade a assegurar por uma estrutura de gestão
adequada, a perenidade associada à política de reembolsos, e flexibilidade e alavancagem
prevista do IF e a diversidade de investimentos a gerar adequam-se à estratégia de
desenvolvimento regional do Alto Alentejo, materializado no PDESAA e acompanham as
segue as melhores práticas previstas na Política de Coesão.

Assim e tendo em consideração a escassez de financiamento direcionado para o Empreendedorismo
e a Inovação Social, este IF apresenta um efetivo valor acrescentado traduzido em:
§

Aumento, sobretudo na situação atual de restrição do crédito, do financiamento disponível
em condições (juros, períodos de carência, maturidades, ...) ajustadas às necessidades dos
projetos de empreendedorismo e inovação social e à rentabilidade dos mesmos;

§

Alargamento a segmentos de procura que até agora têm estado à margem dos programas
de apoio à economia social e do acesso aos financiamentos comunitários - este alargamento
mobiliza novos atores e alavanca novos recursos;

§

Possibilidade de, via reembolso e remuneração, perenizar recursos para assegurar a
durabilidade das operações para além do horizonte do Portugal 2020;

§

Estimulo à inovação no comportamento das entidades públicas, promovendo a concepção de
projetos com perspetiva “remuneradora” do investimento e de utilização de recursos públicos
para atraírem investimentos privados para a economia social;

É de salientar a importância que um fundo com a natureza do FEISAA irá provocar junto das
entidades interessadas e que venham a desenvolver projetos de empreendedorismo social inovador.
Este processo permite dinamizar atividades económicas complementares, designadamente a criação
de entidades especializadas em inovação social que apoiarão os candidatos com serviços de
capacitação focados na criação e gestão de projetos de empreendedorismo e inovação social.
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V.2.

Efeito de alavancagem

Quando se analisa o valor acrescentado dos IF alocados a esta área e tendo em conta o seu efeito
alavancagem, é possível aferir que a conceção do FEISAA contempla vários formatos de
alavancagem, nomeadamente:
§

Mecanismos de garantia e contragarantia, que se classificam como um dos mais relevantes;

§

Coinvestimento, no caso de se optarem por instrumentos de híbridos ou de divida, onde há
uma disponibilização de recursos adicionais aos disponibilizados pelo FEISAA por parte das
entidades bancarias parceiras.

Para o cálculo do efeito de alavancagem foi utilizada informação diversa, nomeadamente com origem
na análise da alavancagem histórica conseguida com instrumentos semelhantes.
Os mecanismos de alavancagem são distintos para os diversos tipos de IF e requerem informação
diversa.
§

§

No que respeita aos mecanismos de garantia associados a empréstimos a lógica da
alavancagem está inerente ao funcionamento do sistema. Para obtenção de um
financiamento de uma OES para o qual necessite de uma garantia, a mesma pode ser
assegurada pelo FEISAA, diretamente ou por via de uma contragarantia via FCGM.
–

O montante máximo garantido junto do sistema é de € 1.000.000 por empresa ou
grupo de empresas, não se podendo garantir individualmente mais de € 500.000 –
montantes cuja aplicação a OES deverá ser aferido junto da SPGM. Em regra, a
Garantia Mútua cobre entre 50% e 75% do capital dos financiamentos
(empréstimos bancários, contratos de leasing, factoring, etc.). No caso de empresas
de menor dimensão (menos de 100 trabalhadores) e exclusivamente para empréstimos
bancários de prazo igual ou superior a 3 anos, o montante poderá atingir os 75%
do capital, beneficiando de uma contra garantia prestada pelo Fundo Europeu de
Investimento;

–

Admitindo níveis de garantia e contragarantia de cerca de 50%, os valores mais
frequentes, por cada euro de financiamento ao destinatário final seriam necessários
cerca de 0,25 euros no fundo de contragarantia, ou seja, haveria uma alavancagem
direta de cerca de 4.19 Assumindo o efeito total de alavancagem do sistema (ou seja,
tendo em consideração o efeito de garantia e contragarantia), o índice de alavancagem
pode atingir o fator 8.

No caso da Bonificação de Juros, Prémios de Garantias, Apoio Técnico ou Equivalente, em
rigor não há alavancagem, existindo sim uma transferência de recursos para o destinatário
final para o compensar pelos custos dessas garantias ou dos juros, podendo-se admitir, em
caso de adicionalidade pura, que esse valor acresce ao investimento realizado.

19

Note-se que se tivermos em consideração todos os agentes do sistema, ou seja, incluindo o próprio FIS e
uma combinação com o FCGM, isso resultaria numa alavancagem dos FEEI superior a 8. A esta alavancagem
acresce a possibilidade de o mesmo montante de recursos públicos poder ser reutilizado quando se verifique
que as garantias prestadas não são executadas e vão sendo libertadas, face a um reduzido nível médio de
sinistralidade do crédito.
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§

Relativamente aos instrumentos do tipo empréstimos e capital, os níveis históricos de
alavancagem são de 1:1, ou seja, um índice de alavancagem de 2.

Assim e tendo em consideração a informação histórica sobre a aplicação destes instrumentos no
período do QREN, em particular no que respeita às PME, estimam-se, no quadro seguinte, os níveis
prováveis de alavancagem, considerando na quantificação total as duas hipóteses de trabalho
referidas para a garantia (direta pelo FEISAA ou no quadro do sistema FIS):
Tipologia IF
Empréstimos
Garantias
i) Garantias diretas FDESAA
ii) Garantias com recurso FCGM
Bonificações
Capital Risco
Total assumindo i) Garantias diretas FDESAA
Total assumindo ii) Garantias com recurso FCGM

Recursos Públicos
(FIS)
2

Recursos
Privados *
2

Total Recursos
disponibilizados
4

Índice
Alavancagem
2

0,5
0,5
0,5
1,5

1,5
3,5
0
1,5

2
4
0,5
3

4
8
1
2

4,5
4,5

5
7

9,5
11,5

2,1
2,6

* No caso de garantias o montante disponibilizado refere-se a empréstimos adicionais que poderão ser gerados

Tabela 8 – Instrumentos adequados e índices de alavancagem

Importa, para além de referir que este exercício de quantificação da alavancagem é coerente com a
estimativa de necessidades de financiamento apresentadas, considerar que existe ainda um outro
efeito multiplicador de recursos e que deve ser enfatizado: em termos globais e durante um período
alargado e posterior à vigência do Portugal 2020, o FEISAA poderá (como estipulado nas
determinações dos Regulamentos Europeus aplicáveis aos instrumentos financeiros apoiados pelos
FEEI) reinvestir os recursos provenientes do modelo de reembolsos que vier a ser estabelecido.
Verificamos assim que existe uma capacidade efetiva de reciclar os recursos, podendo os mesmos
ser aplicados nos IF que, após realização de operações significativas, revele melhor adequação à
realidade específica dos atores da Economia Social do Alto Alentejo.
As orientações que serão estabelecidas pelo FIS e os termos dos acordos de financiamento a
celebrar com o FIS e com os investidores e Fundos Retalhistas serão cruciais para estabilizar a
apreciação dos efeitos de alavancagem – designadamente no que respeita às condições e
maturidades de financiamento e de reembolso, associadas à avaliação do risco das operações
(projetos e entidades promotoras), que habitualmente conhece um leque de variação elevado.

V.3.
Análise da coerência entre o
possibilidades de financiamento público

instrumento

financeiro

e

outras

A análise da coerência entre a aplicação do IF e outras modalidades de financiamento público
também direcionados para atividades de desenvolvimento social visa aferir a existência de eventuais
sobreposições ao nível dos apoios, no âmbito dos FEEI e de outras tipologias de intervencções por
parte do Estado.
A consideração, muito relevante, de outras possibilidades de financiamento das organizações da
economia social e dos respetivos investimentos em inovação e empreendedorismo social atribui
particular atenção às propiciadas pelo Acordo de Parceria PORTUGAL 2020 que, sendo coerente
com as normas regulamentares comunitárias, está organizado em conformidade com um conjunto de
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Objetivos Temáticos e Prioridades de Investimento comuns a todos os Estados-Membros,
estruturados em Programas Operacionais Temáticos e Regionais.
A respetiva análise conduz a selecionar, como especialmente adequadas a enquadrar o
financiamento da economia social, as seguintes Prioridades de Investimento (PI):
Instrumento Financeiro

IF para a inovação e
empreendedorismo social

IF para o apoio a ações de micro
empreendedorismo e criação do
próprio emprego

IF para o apoio a ações sociais a
populações desfavorecidas

Prioridade de Investimento

Programa Operacional

9.5. Promoção do empreendedorismo social
e da integração profissional nas empresas
sociais e da economia social e solidária
para facilitar o acesso ao emprego;

POISE

8.3.Criação de emprego por conta própria,
empreendedorismo e criação de empresas,
incluindo micro, pequenas e médias
empresas inovadoras;

POR Alentejo

8.8.
A
concessão
de
apoio
ao
desenvolvimento dos viveiros de empresas
e o apoio à atividade por conta própria, às
microempresas e à criação de empresas;

POR Alentejo

9.8 A concessão de apoio à regeneração
física, económica e social das comunidades
desfavorecidas em zonas urbanas e rurais.

POR Alentejo

Tabela 9 – Instrumentos financeiros e Prioridades de Investimento por PO

Embora as condições detalhadas de operacionalização das Prioridades de Investimento e a
especificação dos respetivos financiamentos sejam objeto de aprofundamento em sede de
Regulamentos Específicos que não são ainda totalmente conhecidos, a análise dos Programas
Operacionais relevantes viabiliza a sistematização das suas caraterísticas fundamentais que em
seguida apresentamos.

V.3.1. Oportunidades de financiamento da economia social no PO ISE
De acordo com os considerando já expostos, o PO ISE reúne as medidas mais ajustadas para
financiamento do FEISAA.
Em particular, o Fundo para a Inovação Social (FIS) constitui o instrumento financeiro grossista para
estímulo e apoio a iniciativas e investimentos em inovação e empreendedorismo social através de
empréstimos bonificados e garantias, visando a dinamização do mercado de financiamento de
iniciativas e investimentos em inovação e empreendedorismo social, através da criação de condições
para contratualização de empréstimos adequados às necessidades específicas das IIES.
De seguida detalham-se as Prioridades de Investimento mais relevantes no âmbito das iniciativas de
empreendedorismo e inovação social:
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–

Prioridade de Investimento 9.5. (FSE) - Promoção do empreendedorismo social e
da integração profissional nas empresas sociais e da economia social e solidária
para facilitar o acesso ao emprego
•

Objetivo Específico:
Promover o empreendedorismo e a inovação social de forma a melhorar a
capacidade de resposta das organizações da economia social (OES) e contribuir
para a sua sustentabilidade económica e financeira, em particular pela adopção de
novos modelos de atuação e de financiamento de iniciativas. Inclui ainda a melhoria
da capacitação institucional dos Parceiros do Conselho Nacional para a Economia
Social (CNES) com o objetivo de obter um efeito multiplicador para as entidades
deste setor.

•

Resultados Esperados:
A promoção do empreendedorismo e inovação social junto das OES pretende
implementar práticas que garantam a sustentabilidade, inovação e eficiência no setor
da economia social, fomentando a mobilização e colaboração em rede dos seus
diversos atores para o desenvolvimento de novas respostas para problemas sociais
crescentemente complexos e integrados. Os resultados previstos nesta prioridade de
investimento incluem: (i) a melhoria da capacidade de atuação e resposta das OES
(por exemplo, dando resposta às atuais falhas de mercado verificadas no acesso, por
parte de iniciativas sociais inovadoras, a instrumentos de financiamento adequados),
(ii) o desenvolvimento de modelos inovadores na prestação de serviços sociais (por
exemplo, através da criação de negócios sociais), (iii) a utilização de ferramentas de
gestão adaptadas às necessidades das OES e das suas iniciativas de
empreendedorismo e inovação social; (iv) a atração e retenção de capital humano e
de novas competências para o setor da Economia Social; v) a mobilização de outras
fontes e recursos financeiros, em particular de recursos privados, para iniciativas de
empreendedorismo e inovação social.
A concretização destes resultados terá um contributo positivo para a sustentabilidade
económica e financeira das OES e para a sua capacidade de geração de emprego,
ao mesmo tempo que contribui para uma projeção nacional e internacional dos
parceiros do CNES, articulando as experiências nacionais com as experiências
europeias e informando futuras políticas sociais.

•

Ações a Apoiar (1) - Portugal Inovação Social
A medida Portugal Inovação Social tem por finalidade consolidar, com o contributo de
apoios financeiros, um ecossistema de inovação e empreendedorismo social em
Portugal capaz de gerar soluções sustentáveis, em complemento às respostas
tradicionais. Assume-se como catalisadora da inovação social em Portugal, através
de investimento social e de capacitação aos atores direta e indiretamente envolvidos
em iniciativas de inovação e empreendedorismo social (IIES). A Portugal Inovação
Social visa utilizar instrumentos financeiros inovadores adaptados às necessidades
específicas do sector da economia social e solidária, numa lógica orientada para
resultados e maioritariamente reembolsável.
Fundos para a Inovação Social
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Fundos de estímulo e apoio a iniciativas e investimentos em inovação e
empreendedorismo social através de empréstimos bonificados e garantias.
Tem por objetivo a dinamização do mercado de financiamento de iniciativas e
investimentos em inovação e empreendedorismo social, através da criação de
condições para contratualização de empréstimos adequados às necessidades
específicas das IIES.
A informação que foi possível obter da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social,
estima-se a mobilização de € 95 milhões para o investimento em desenvolvimento e
inovação das OES.
Fundos para Títulos de Impacto Social
Financiamento de soluções inovadoras na prestação de serviços públicos,
condicionado e proporcional aos resultados alcançados na redução de custos sem
diminuição da qualidade do desempenho.
Constituem estímulos à obtenção de maior eficiência e eficácia na prestação de
serviços públicos, através da validação de novas intervenções ou do aumento da
escala de implementação de intervenções já validadas.
Parcerias para o Impacto
Financiamento de iniciativas e investimentos em inovação e empreendedorismo
social promovidos por organizações da economia social e/ou pequenas empresas de
missão social, através de subsídios de médio prazo em tranches com mentoria e
monitorização de resultados.
Visam estimular a criação de mecanismos de financiamento e de acompanhamento
pró-ativo de iniciativas e investimentos em inovação e empreendedorismo social na
fase de early growth e alavancar os respetivos recursos.
Programa de Capacitação para o Investimento Social
Financiamento de atividades de capacitação de organizações de inovação e
empreendedorismo social, através de vouchers atribuídos aos destinatários finais.
Prossegue o objectivo de melhorar as capacidades organizativas e as competências
de gestão de organizações direta ou indiretamente envolvidas em iniciativas de
inovação e empreendedorismo social.
•

Grupo Alvo (1): Pessoas coletivas que integrem o âmbito das Organizações da
Economia Social; Vários (cidadãos ou instituições), dependendo do objeto de cada
iniciativa apoiada; População servida pelos serviços públicos selecionados.

•

Território Alvo: Norte, Centro e Alentejo

•

Beneficiários (1):
Instituições financeiras que se assumam como Gestoras de Fundos retalhistas de
estímulo e apoio a iniciativas e investimentos em inovação e empreendedorismo
social; Entidades ou consórcios gestores de títulos de impacto social; Entidades do
terceiro setor ou privadas promotoras de iniciativas e investimentos em inovação e
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empreendedorismo social early growth, que mobilizem capital especificamente para
esse fim; Entidades do terceiro sector, públicas ou privadas que atuem enquanto
intermediários de investimento social, apoiando a mobilização e colaboração em rede
e a atração de financiamento para a capacitação do sector; Entidades do terceiro
setor, públicas ou privadas prestadoras de serviços de capacitação de organizações
de inovação e empreendedorismo social Pessoas colectivas de direito público,
pertencentes à administração central, incluindo Institutos Públicos.
•

Ações a apoiar (2): Reforço da capacitação institucional dos Parceiros do Conselho
Nacional Para a Economia Social.
A medida pressupõe a criação de condições para a promoção do trabalho em rede, a
nível nacional e europeu, visando a troca de experiências e a divulgação de boas
práticas, e ainda a criação de gabinetes de apoio à economia social com polos de
atendimento. Para tal, será de relevar o desenvolvimento de bases de dados que
utilizem tecnologias Web visando, garantir e partilhar o acesso a informação sobre a
economia social.

•

Grupo Alvo (2): Pessoas singulares ou coletivas das OES que integram o CNES.

•

Território Alvo (2): Norte, Centro e Alentejo, com possibilidade de financiamento de
ações noutras regiões, de acordo com o artigo 13º do Regulamento FSE,
considerando nesses casos como despesa elegível apenas uma proporção da
despesa pública elegível, correspondente ao nível de concentração populacional de
Portugal nas regiões Norte, Centro e Alentejo.

•

Beneficiários (2): Organizações da Economia Social com assento no CNES.

V.3.2. Oportunidades de financiamento da economia social no POR Alentejo
No âmbito do Portugal 2020 estão previsto instrumentos de apoio ao empreendedorismo em geral e
ao empreendedorismo social e que podem complementar nos contexto FEEI a intervenção do fundo
O quadro seguinte, apresentado no POR Alentejo, sintetiza estes instrumentos e no Anexo IV é
apresentada uma sistematização das tipologias de intervenção apoiadas nas prioridades de
investimento 8.3 e 8.8 bem como os respetivos destinatários e territórios de aplicação.
Sublinha-se que estas intervenções no âmbito das PI 8.3 e 8.8 devem integrar o Pacto Regional para
a Qualificação e o Emprego previsto para o Alentejo, enquanto instrumento de planeamento regional
e sub-regional e contribuir para as metas europeias subjacentes ao aumento do emprego.
No âmbito da criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de empresas
(Prioridade 8.3), pretende-se estimular a criação de emprego sustentável de cariz local e incentivar o
empreendedorismo social. Com um foco nos desempregados, este instrumento pretende-se
mobilizador da criação de pequenas unidades empresariais.
Em estreita complementaridade com esta prioridade, a alocação de recursos FEDER através da
prioridade 8.8, a qual permitirá apoiar a componente de investimento para a criação de empresas ou
viveiros de empresas. Esta prioridade concretizar-se – à no apoio ao investimento na criação de
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empresas de pequena dimensão (micro empresas e PME) que resultam da criação do próprio posto
de trabalho (empresas da economia de mercado ou da economia social).
A análise da coerência do Fundo e das operações a considerar deve ter em conta as diferentes
tipologias de intervenção das prioridades de investimento elencadas e de promotores apoiados no
âmbito dos PO financiador, para acautelar uma eventual sobreposição entre tipologias passíveis de
serem enquadradas no Fundo e em subvenções não reembolsáveis.

Recursos FSE e FEDER programados no PT2020
1. Recursos FSE microempreendedorismo (8.3)
ITI FSE
Valor médio de investimento considerado
Valores considerados para aplicação de IF
Garantia
Empréstimo
Bonificação de juros
2. Recursos FEDER apoio à criação e viveiros de empresas (8.3/8.8)
Valor médio de investimento considerado
Valores considerados para aplicação de IF
Garantia
Empréstimo
Bonificação de juros
3. Recursos FEDER para empreendedorismo social
Valor médio de investimento considerado
ITI FEDER (2. + 3.)

POR Alentejo
32.000.000
11.700.000
17.000
4.665.181
446,518
3.498.886
699,777
13.367.831
(a)
1.300.000
400
3.000.000
600
5.729.070
(a)
8.600.000

Fonte: POR Alentejo
a) sem informação
Tabela 10 – Recursos FEDER previstos no Portugal 2020

V.4.
Recursos adicionais e análise das modalidades de concretização do
cofinanciamento ou de complementaridade entre várias fontes de
financiamento
Utilizando o FEISAA como meio catalisador de mecanismos de intervenção pública, criam-se
condições para libertar recursos públicos para utilizações alternativas, ainda que complementares e
dentro do mesmo tipo de política pública. Por outro lado, permite promover o interesse de recursos
privados, efeito é de particular importância na área de intervenção social, pelos motivos já expostos
na análise de insuficiências de mercado.
No que respeita a financiamento público adicional, nas condições atuais da economia portuguesa,
não se prevê grande capacidade de mobilizar recursos para complementar os recursos comunitários.
No âmbito do financiamento privado, a possibilidade de acesso ao conhecimento e à experiência de
gestão de entidades do setor financeiro privado potencia sinergias entre as diversas partes na
implementação e gestão das IIES. A participação de entidades financeiras é desejável, na medida
da, da sua capacidade para atrair investimentos privados adicionais para as políticas públicas.
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Na primeira fase de intervenção do FEISAA, a atração de recursos privados adicionais deverá ser
orientada para empréstimos de capital, permitindo que o setor privado seja ressarcido do
investimento de capital no primeiro momento. Neste caso, o valor disponibilizado pelo FEISAA seria
replicado pelas entidades financeiras aderentes. Assim, e tendo em conta o apoio a juros reduzidos
do FEISAA, será possível a concessão de crédito com taxas mais competitivas que do mercado, sem
a exigência de garantias ou outros colaterais por parte das OES. Seria igualmente possível
implementar produtos financeiros de crédito com maior período de carência e maturidade, essencial
para os modelos de negócio de IIES, cujo objetivo de sustentabilidade assume períodos mais
extensos do que os modelos mais tradicionais, afetos às PME.
No entendimento da AEX, deve ser considerada a utilização da garantia mútua para cobertura do
risco do investimento do FEISAA.
As questões de rendibilidade e risco são determinantes para o interesse que poderão ter na
participação na operacionalização dos IF. Por outro lado a flexibilidade e agilidade do IF é crítica para
garantir a adesão de parceiros financeiros e assim garantir as taxas de cofinanciamento desejáveis.
Como forma de induzir níveis de alavancagem mais elevados é desejável que, nos processos de
seleção de intermediários financeiros para operacionalizar o FEISAA, sejam incluídos critérios
relacionados com o grau de alavancagem e com os níveis de comissões de gestão propostos,
fazendo com que o processo competitivo relativo ao estabelecimento de parcerias induza melhorias
nos níveis de alavancagem.

V.5.

Enquadramento em Auxílios de Estado

A problemática do enquadramento do FEISAA nos Auxílios de Estado, relevante para aferir a sua
conformidade com a política de concorrência da UE, não se traduz necessariamente em considerar
que ocorram, à partida, dificuldades ou impedimentos à sua prossecução. Importa de facto realçar
que esse eventual cenário não impede (conforme previsto no nº1 do artigo 107 do TFUE) a sua
utilização no âmbito do Portugal 2020, desde que os IF obedeçam aos seguintes princípios:
§

Contribuam para um objetivo bem definido de interesse comum da União, o que significa, na
prática, um objetivo atualmente prioritário;

§

Sejam necessários para atingir esse objetivo, ou seja, que o objetivo não seria alcançável
sem a utilização dos IF – apreciado perante a análise da existência ou não de insuficiências
de mercado;

§

Sejam apropriados para atingir o objetivo em causa e não possam ser distorcidos para atingir
outros fins;

§

Tenham um efeito de incentivo, o que pressupõe que devem ser geradores de uma maisvalia, ou seja, que levam os agentes económicos a fazerem o que não fariam na sua
ausência, ou a fazerem mais ou melhor (por exemplo, a mobilizarem recursos financeiros
próprios para os investimentos em causa, os quais, de outro modo, teriam outra aplicação ou
seriam aplicados nesses investimentos em menor escala);

§

Exista uma proporcionalidade entre o benefício que o agente privado retira da intervenção
estatal e o resultado dessa intervenção para a sociedade;
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§

Sejam minimizados os efeitos de distorção de concorrência, o que pressupõe que o benefício
da medida para o agente privado deve ser igual à sua desvantagem competitiva, destinandose apenas a eliminá-la;

§

Sejam transparentes.

Assumiu-se, como pressuposto de avaliação deste cenário, que os IF utilizados como forma de
financiamento da intervenção social – no âmbito do empreendedorismo e da inovação - não
permitem uma consideração em termos de auxílios de Estado.
Para esta pesquisa foram entrevistados diversos especialistas em ajudas de Estado, tendo a equipe
procedido à ponderação dos seus contributos, complementada por uma análise focada na forma de
como o FEISAA assegura o cumprimento da legislação de minimis e/ou do regime de isenções por
categoria e é, assim, compatíveis com o disciplina da concorrência.
Tendo em conta todos os elementos de informação reunidos, verifica-se a existência de riscos muito
reduzidos para a problemática das ajudas de Estado no modelo de instrumento financeiro
considerado. Somente na área de apoio a empresas, que pode coincidir parcialmente com a
intervenção do FEISAA e de estímulos à criação de empresas através do microempreendedorismo,
terá de ser acautelado o registo de minimis. O detalhe da sua aplicação está exposto no Anexo V.
E ainda importante referir as quatro condições a considerar para que a ajuda propiciada pelo FEISAA
não seja compatível com a disciplina da concorrência:
§

Atribuída pelo Estado ou fundos estatais:

§

Afetar trocas comerciais entre Estados-membros:

§

Atribuir vantagens ao beneficiário, tais como eliminação de custos;

§

A concorrência foi ou é suscetível de ser falsificada entre Estados Membros.

Depreende-se que a globalidade das intervenções sob avaliação e que poderão ser objeto de
participação pelos IF diverge significativamente das condições mencionadas.
Assinala-se especialmente que todos os apoios serão concedidos a entidades beneficiárias
individuais que não são empresas comerciais, não sendo assim incompatíveis com o regime de
ajudas de Estado (sem prejuízo da consideração da possibilidade de apoio a OES de outras
naturezas, como é o caso de IPSS , em especial no contexto de investimento em desenvolvimento e
inovação a realizar pelo FEISAA).
A pequena dimensão dos investimentos a financiar determina adicionalmente que a generalidade dos
financiamentos a conceder pelo FEISAA seja inferior, em equivalente de subvenção bruta, ao limite
máximo imposto pelo regime de minimis - € 200.000 de apoio à mesma entidade, durante três anos
consecutivos.

V.6.

Conclusões

A análise da conformidade do FEISAA com outras formas de intervenções estatais reside no
diagnóstico efetuado aos objetivos de financiamento da inovação e o empreendedorismo social,
enquanto que os demais instrumentos possíveis tais como a Linha de Crédito para as IPSS e o
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Social Investe têm como objetivo o apoio ao financiamento a área da economia social e solidária,
sem antever uma interdependência com a génese de um mercado de investimento social ou a
criação de formas de inovação social.
Além das razões anteriores, estes meios de financiamento são puramente de dívida, enquanto o
FEISAA poderá ter um duplo objetivo de desenvolvimento da interligação entre a inovação e o
empreendedorismo, na vertente social e apoiando-se nos meios de capitalização.
Assim, a conclusão principal da análise indica uma aderência, a nível interno, do IF quando
equiparado com as restantes formas de intervenção pública previstas e que têm como objetivo a
eliminação das desigualdades resultantes das falhas de mercado. Esta coerência alicerça-se na
complementaridade dos meios disponíveis.
Os pressupostos que lhe assistem exibem fundamentos que reforçam a coerência interna, onde se
destacam:
§

Objetivos e bases gerais audaciosos e coerentes com o objectivo de solidificar as
relações de interdependência entre a inovação e o empreendedorismo social, permitindo que
o Alto Alentejo crie condições para liderar movimentos de inovação social.

§

Utilização integrada de vários meios que permitam eliminar as desigualdades identificados
durante a analise e onde a complementaridade dos mesmos alavanque os resultados.

§

Introdução de ações de dotação técnica das OES, permitindo a sua capacitação, com o
objetivo de estimular e antecipar o acesso ao IF, preparando assim as condições
necessárias para projetos sustentáveis e bem sucedidos, e que permitam aos IF desenvolver
em pleno os seus efeitos multiplicadores.

Tendo em conta todos os elementos de informação reunidos, verifica-se a existência de riscos muito
reduzidos para a problemática das ajudas de Estado no modelo de instrumento financeiro
considerado. Somente na área de apoio a empresas, que pode coincidir parcialmente com a
intervenção do FEISAA e de estímulos à criação de empresas através do microempreendedorismo,
terá de ser acautelado o registo de minimis.
Por fim, o desenvolvimento de projetos de inovação e o empreendedorismo social, ira dotar o Alto
Alentejo de uma visão estratégica e de “inteligência de mercado” que, aliada a monitorização e
avaliação da aplicação dos IF, originará um polo dinamizador e criador de valor a médio e longo
prazo.
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VI.

Estratégia de Investimento e Resultados Esperados
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VI.1.

Estratégia de investimento do FEISAA

A maximização de sucesso na criação e implementação do FEISAA determina que a respetiva
estratégia de investimento se adeque às orientações e condicionantes que vierem a ser
estabelecidas pelo Fundo de Inovação Social.
Sem prejuízo de satisfação deste requisito fundamental, as análises realizadas no âmbito do
presente estudo de avaliação ex-ante conduziram às considerações apresentadas nos pontos
seguintes.

VI.1.1. Objetivos do FEISAA
Conforme referido anteriormente, o FEISAA pretende consolidar e operacionalizar as prioridades de
investimento no âmbito da Estratégia definida na “Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da
Economia Social do Alto Alentejo”.
Este IF é assim elemento basilar no “Plano de Dinamização da Economia Social do Alto Alentejo”, na
medida em que irá acelerar e potenciar o desenvolvimento da Economia Social (com foco na
população sénior) e do Turismo (sénior e de saúde) na região.
O modelo de proposto permite desenvolver um sistema de financiamento público que potencie os
interesses das entidades privadas e crie atratividade também no investimento privado.
A criação do FEISAA tem um carácter piloto a nível nacional, permitindo a sua replicação a outras
regiões do país, como instrumento para estimular o empreendedorismo e a inovação social e
contribuir para uma aplicação eficaz e produtiva, neste âmbito, dos recursos do Portugal 2020.

VI.1.2. Modelo de Gestão
Sem prejuízo de, também no que respeita ao modelo de governação, ser muito relevante a oportuna
consideração das orientações que serão estabelecidas pelo FIS e, bem assim, pela respetiva
avaliação ex-ante, importará explicitar que os regulamentos comunitários determinam que a gestão
de instrumentos financeiros apoiados pelos FEEI seja da responsabilidade de um Comité de
Investimento e de uma entidade gestoras – cujas responsabilidades são identificadas na tabela
seguinte.
Deverá assinalar-se que a composição do Comité de Investimento do FEISAA deverá integrar
representantes das correspondentes entidades financiadoras, bem como das instituições a que
compete a execução da política pública de empreendedorismo e inovação social no Alto Alentejo –
nomeadamente os stakeholders da “Plataforma Alto Alentejo XXI”.
As funções da Entidade Gestora do FEISAA deverão ser desempenhadas por uma ou várias
instituições financeiras, selecionadas através de procedimento de contratação público –
considerando a equipe de avaliação que o procedimento mais adequado é o concursal.
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A possibilidade de selecionar mais do que uma entidade gestora está diretamente associada à
natureza dos produtos financeiros que serão implementados, designadamente porque o quadro
jurídico aplicável não permite ou não favorece a gestão por uma única entidade de produtos de
dívida e, em simultâneo, de capital ou quase capital (como os business angels).

Dimensões Modelo de Governação

Disposições a cumprir de acordo com os Regulamentos UE e do PIS/FIS

Comité de Investimento

Orientações estratégicas e operacionais sobre a gestão do IF; Estratégia de investimento e
desinvestimento do IF; Monitorização e controlo do exercício das responsabilidades contratadas com
a instituição financeira selecionada para gestão do IF

Entidade Gestora

Alavancagem; Concretização da estratégia de investimento e desinvestimento do IF; Seleção,
negociação e financiamento de operações; Monitorização e controlo da execução das operações
financiadas; Elaboração de informações documentais relativas à execução das operações; Controlo
da execução das operações; Gestão de tesouraria do IF, incluindo a realização dos pagamentos às
operações; Prestação de contas sobre a execução financeira do IF; Remuneração da Entidade
Gestora:

Tabela 11 – Disposições a prever no Modelo de Governação

Embora, como apresentado na tabela anterior, se deva verificar a segregação de competências entre
os órgãos responsáveis pela gestão do FEISAA, a equipa de avaliação considera que os termos de
referência do procedimento concursal de seleção da entidade gestora deverão explicitamente
salvaguardar que, sem interferência nas decisões individuais de financiamento, o Conselho
Executivo da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo deverá assumir – no quadro das
responsabilidades do Comité de Investimento – funções de natureza quase executiva, em especial
no âmbito da interação com a entidade gestora selecionada visando a monitorização regular da
concretização das orientações estratégicas e operacionais sobre o FEISAA e, nomeadamente, da
estratégia de investimento estabelecida.

VI.1.3. Produtos Financeiros
Tendo em consideração a quantificação de insuficiências de mercado, a capacidade de resposta às
mesmas, o potencial de alavancagem e a flexibilidade de implementação, a equipe de avaliação
identificou tipologias de IF adequados para financiar o empreendedorismo e inovação social do Alto
Alentejo.
Assim, são considerados mais adequados os seguintes tipos de produtos financeiros:
§

Instrumentos de dívida
–

Empréstimos destinados a financiar diretamente as IIES,
na figura de novos
empréstimos, com exclusão do refinanciamento de empréstimos existentes;

–

Garantias de carteira, que oferecem uma cobertura do risco de crédito, e que permitirão
a criação de uma carteira de novos empréstimos. Tipicamente e de acordo com os
enquadramentos FEEI, devem ser estipulados níveis máximos garantia (75%), e definido
o montante máximo das perdas que não deve exceder 25% da exposição ao risco ao
nível da carteira;
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–

§

Bonificação de juros de empréstimos, em articulação com um ou ambos os instrumentos
supra referidos.

Instrumentos de capital / híbridos
–

Instrumentos de Capital de Risco, focados nos segmentos de capital semente (seed)

Conforme já abordado em capítulos anteriores, a tipologia de empréstimos revela-se fundamental
para o sucesso no financiamento das IIES do Alto Alentejo. Em particular a implementação de
empréstimos com maturidades longas, em que os mecanismos de garantia e bonificação não são
suficientes e em que, de acordo com a análise desenvolvida, se registam maiores dificuldades de
obtenção de financiamento - questão particularmente relevante no domínio da economia social
As garantias são instrumentos determinantes para otimizar o financiamento dos promotores de IIES,
designadamente adequadas para operações com períodos de maturidade de curta ou média duração
e naquelas em que a questão do acesso ao financiamento se coloca fundamentalmente na avaliação
de risco.
As bonificações permitem atuar ao nível dos custos das emissões de garantias e dos custos de
financiamento desajustados, detetados na análise das falhas de mercado; estas situações são
especialmente relevantes para as OES que, face à inexistência de tradição e à reduzida experiência
de apoios com a configuração de empréstimos, deverão ser confrontadas com custos de
financiamento superiores aos praticados a empresas – circunstâncias que, não obstante se
pratiquem atualmente taxas de juro muito baixas nos mercados financeiros, justificará a pertinência
de mobilização da tipologia bonificações.
Por último, as intervenções ao nível do capital de risco estarão especialmente vocacionados para
apoiar novas entidades (start-ups) que pretendam atuar no domínio da economia social do Alto
Alentejo, sendo assim um instrumento fundamental para a promoção de um ambiente favorável à
disseminição de boas práticas e da consolidação do empreendedorismo e da inovação social.

Quanto à possibilidade de combinação de instrumentos financeiros, importa observar a metodologia
já aplicada no Portugal 2020 no que se refere à implementação de IF de dívida/garantia no domínio
dos PO Regionais, no âmbito do FEDER. Os instrumentos financeiros podem ser combinados com
subvenções, bonificações de juros e contribuições para prémios de garantias. Deve contudo ter-se
em consideração que caso o apoio dos FEEI seja prestado através de instrumentos financeiros
combinados numa só operação com outras formas de apoio diretamente relacionadas com IF e com
os mesmos beneficiários finais, incluindo apoio técnico, bonificações de juros e contribuições para
prémios de garantias, as disposições aplicáveis aos instrumentos financeiros devem aplicar-se a
todas as formas de apoio dentro dessa operação. Nesses casos, deve ser respeitada a legislação da
União aplicável em matéria de auxílios estatais.
Os IF propostos vêm responder às falhas detetadas de custos de financiamento desajustados face à
rentabilidade e risco das operações, bem como aos volumes insuficientes de financiamento.
Recomenda-se ainda que, face à incerteza sobre a efetiva procura, se deve proceder a avaliações
regulares do mercado com vista a adequar a oferta face aos tipos de produtos que melhor
responderem às necessidades dos beneficiários.
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Por outro lado considera-se que deve existir flexibilidade dando oportunidade aos intermediários
financeiros de, nos concursos para oferta dos produtos financeiros, proporem combinações dos IF,
níveis de alavancagem, comissões de gestão e mecanismos de partilha de risco que considerem
mais adequadas, sendo as mesmas avaliadas.

VI.1.4. Beneficiários
Assumindo-se como instrumento financeiro financiado pelo FIS, os beneficiários do FEISAA deverão
ser coerentes com as respetivas orientações e, consequentemente, com o enquadramento definido
pelo PO ISE, designadamente no que respeita aos beneficiários e destinatários finais previstos:
§

Como beneficiários:
–

§

Instituições financeiras que se assumam como Gestoras de Fundos retalhistas de
estímulo e apoio a iniciativas e investimentos em inovação e empreendedorismo social.

Como destinatários finais:
–

Entidades do terceiro setor ou privadas promotoras de iniciativas e investimentos em
inovação e empreendedorismo social early growth, que mobilizem capital
especificamente para esse fim;

–

Entidades do terceiro sector, públicas ou privadas que atuem enquanto intermediários de
investimento social, apoiando a mobilização e colaboração em rede e a atração de
financiamento para a capacitação do sector;

–

Entidades do terceiro setor, públicas ou privadas prestadoras de serviços de capacitação
de organizações de inovação e empreendedorismo social

–

Pessoas colectivas de direito público, pertencentes à administração central, incluindo
Institutos Públicos.

–

A seleção dos beneficiários e destinatários finais do FEISAA deve ainda tomar em
consideração:

§

O mapeamento MIES realizado pelo IES;

§

A Lei de Bases da Economia Social.

VI.1.5. Princípios orientadores para a seleção das operações:
Os princípios orientadores da seleção das operações a financiar pelo FEISAA devem assegurar
coerência com as seguintes disposições previstas nos regulamentos nacionais dos FEEI para a
aplicação de IF:
§

Competição pelo financiamento: será privilegiada a modalidade de período de candidatura
fechado, sendo a seleção dos projetos efetuada tendo em conta o mérito relativo e o mérito
absoluto. Podem igualmente ser desencadeadas outras modalidades de acesso,
designadamente períodos de candidatura em aberto ou através de convite, que são objeto
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de negociação, visando a seleção dos projetos cujo mérito melhor traduza a concretização
do objetivo associado à intervenção em causa. A modalidade de acesso por convite poderá
ser utilizada, nomeadamente, quando se pretende apoiar ações inovadoras ou
experimentais, onde é necessário assegurar uma forte ligação entre a dinamização dos
atores, a implementação das ações e o acompanhamento e avaliação das mesmas, sendo
que este tipo de ações se deve aplicar de forma particularmente seletiva;
§

Orientação para resultados: os projetos serão selecionados tendo presente os resultados
esperados em termos de efeitos positivos nos seus beneficiários e nas regiões menos
desenvolvidas, nomeadamente o seu contributo para os indicadores de realização e
resultados da prioridade de investimento;

§

Sustentabilidade: será considerada a viabilidade económico-financeira do projeto e do
beneficiário;

§

Efeito de incentivo: será verificado o efeito de incentivo do apoio tendo em conta o seu
contributo para os objetivos dos apoios concedidos;

§

Desempenho histórico dos beneficiários e destinatários finais: será considerado o
desempenho dos beneficiários e destinatários finais em matéria de concretização do mesmo
tipo de apoios, quando aplicável (e.g. nível de execução e histórico de irregularidades);

§

Transparência e simplicidade: os critérios de elegibilidade deverão ser transparentes, de
fácil percepção e previsíveis, constando dos regulamentos específicos;

§

Inovação social: será ponderada a apresentação de soluções inovadoras que possam
potenciar a produção dos resultados esperados;

§

Princípios horizontais: será ponderado o papel dos apoios concedidos para a prossecução
dos princípios horizontais, tendo em conta o estabelecido nesta matéria no Acordo de
Parceria e no capítulo 10 do PO ISE e no número 6 da RCM 18/2014, de 7 de março, que
determina como critério de valoração positiva para a seleção de candidaturas a fundos da
política de coesão, a maior igualdade salarial entre mulheres e homens que desempenhem
as mesmas ou idênticas funções na empresa ou entidade.

No que concerne à decisão, o processo deverá processar-se em três fases – (i) verificação das
condições de admissibilidade dos beneficiários e das operações; (ii) aplicação dos critérios de
elegibilidade e apuramento do mérito absoluto; (iii) tomada de decisão sobre o financiamento tendo
em conta a disponibilidade orçamental (mérito relativo).

VI.2.

Grau de abrangência temática, a cobertura e foco territorial do FEISAA

As recomendações associadas às tipologias de IF foi efetuada em função da tipologia de agente que
irá beneficiar dos respetivos apoios (OES que necessitam de aumentar a eficiência e promotores de
IIES). Por outro lado, o mapeamento MIES que serviu de suporte ao Portugal Inovação Social 2020
apresenta-se como uma base sólida para identificar as áreas criticas para arranque do FEISAA.
Foram identificadas pela equipa do MIES iniciativas enquadradas no conceito de empreendedorismo
e inovação social no Alto Alentejo e que se poderão apoiar neste instrumento para se financiar.
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De acordo com exposto anteriormente, o FEISAA tem como foco principal as formas de
empreendedorismo social inovadoras avaliando-as, de forma criteriosa, através de instrumentos de
análise de projetos de empreendedorismo social que serão a base da avaliação para as condições
de elegibilidade ao fundo. A tendência dominante encontrada pela equipa de avaliação nas várias
estruturas regionais que apoiam a preparação dos PO Regionais é a de incluir a inovação social em
áreas não abrangidas pelas políticas públicas. Sublinhando este facto, existiram algum projetos de
inovação social que não foram apoiados pela Segurança Social, pois não correspondiam a “soluções
tipo” da política pública social.
A avaliação e distribuição de IIES realizado pelo MIES e que foi base para aferir o grau de
desequilíbrios e as necessidades de investimento para colmatar a falha de mercado, identifica a
distribuição a nível territorial das carências sociais que visam ser combatidas por estes instrumentos,
tais como os cuidados continuados, isolamento de idosos, situações de demência profunda e saúde
mental.

VI.3.

Contributo do FEISAA para alcançar os objetivos do PO ISE

As insuficiências de mercado, originadoras de vulnerabilidades sociais, serão combatidas através
das organizações sociais e seus projetos de inovação social, que serão a prioridade de investimento
9.5 que mobilizará recursos do PO ISE/FIS e que, conforme já referido, representam a base mais
adequada para o financiamento do FEISAA. Os objetivos propostos em sede do PO ISE seguem o
princípio da melhoria da capacidade de intervenção das organizações sociais. Este resultado está
em linha com os objetivos propostos para o FEISAA , materializados no financiamento de IIES .
Da mesma forma, esta PI tem como objetivo claro a criação de negócios sociais e modelos
empreendedores e sustentáveis de prestação de serviços. Este objetivo, em conjunto com a ambição
de mobilização de fontes adicionais de financiamento IIES, mais concretamente, de recursos
privados está também previsto no FEISAA.
Assim, no que diz respeito aos FEISAA, embora não se possa contemplar uma análise semelhante
(bottom-up) à realizada para o PO ISE, podemos inferir que o instrumento é congruente com os
objetivos específicos de “melhorar a capacidade de resposta das OES e fomentar um novo espírito
empresarial”, que por sua vez se enquadra estrategicamente na promoção da inclusão social.

VI.3.1. Contributo FEISAA para os Indicadores de Realização e de Resultado
do PO ISE
Como referido anteriormente, o Fundo de Inovação Social beneficia de financiamento do PO ISE, no
âmbito da Prioridade de Investimento 9.5. “Promoção do empreendedorismo social e da integração
profissional nas empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego” – situação que se aplica também, consequentemente, ao FEISAA.
Os indicadores de realização e de resultado estabelecidos pelo PO ISE no quadro desta prioridade
de investimento são apresentados na tabela seguinte, que também explicita as correspondentes
metas no horizonte 2023.
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Programa Operacional

Indicador de Realização
Indicador

Indicador de Resultado
Meta 2023

Indicador

Situação de partida Meta 2023

9.5. Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao emprego

PO ISE

Projetos de
empreendedorismo e
inovação social
apoiados com recurso
a instrumentos
financeiros

720

Projetos de
empreendedorismo e
inovação social
concluídos com recurso
a instrumentos
financeiros

30% em 2013

70%

Tabela 12 – Indicadores de Realização e Resultado PO ISE

Tendo em conta que a dotação FEEI (FSE) do FIS é de 95 milhões de Euros, o contributo do FEISAA
para a prossecução destas metas deverá ser diretamente proporcional ao montante de financiamento
a disponibilizar pelo FDESSA, que conforme exposto anteriormente, é proposto um montante de
capital na ordem do 10 milhões de euros.
Sendo assim prematuro fixar os valores correspondentes a esta contributo, a equipe de avaliação
poderá apenas referir que, se a dotação proposta nesta avaliação ex-ante para o FEISAA for
totalmente assegurada, as suas responsabilidades neste domínio seriam (tomando também
consideração a atividade desenvolvida no âmbito do “Plataforma Alto Alentejo XXI”) as seguintes:
Indicador de Realização

Indicador de Resultado

Instrumento Financeiro
Indicador

FEISAA

Projetos de
empreendedorismo e
inovação social
apoiados com recurso
a instrumentos
financeiros

Meta 2023

Indicador

76

Projetos de
empreendedorismo e
inovação social
concluídos com recurso
a instrumentos
financeiros

Situação de partida Meta 2023

0 em 2013

70%

Tabela 13 – Indicadores de Realização e Resultado FEISAA

VI.4.

Revisão e atualização da avaliação ex-ante

De acordo com as orientações regulamentares comunitárias, a avaliação ex-ante de instrumentos
financeiros deve abordar as circunstâncias suscetíveis de fundamentar a revisão e atualização da
avaliação e a correspondente metodologia de concretização – princípio que a equipa considera
positivo e salutar, e que entende se deveria generalizar a outras modalidades de financiamento das
políticas públicas.
De facto, não obstante a profundidade e fundamentação quer das análises efetuadas em sede de
avaliação ex-ante, quer das decisões tomadas pelas instituições competentes, as dinâmicas que
caraterizam as economias e as sociedades contemporâneas não são necessariamente compatíveis
com instrumentos de execução e de financiamento que não conheçam alterações ou ajustamentos,
mais ou menos frequentes.
A inerente preocupação em assegurar condições ótimas de prossecução eficiente e eficaz das
políticas públicas conduz, portanto, a valorizar a emergência de alterações da envolvente que,
incidindo especialmente nas alterações das tendências do investimento público e privado, bem como
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nas modificações que ocorram nos mercados de financiamento, poderão justificar a necessidade de
rever e alterar os instrumentos públicos de atuação – designadamente no que respeita aos
instrumentos de financiamento, como o FEISAA.

Outras circunstâncias, porventura mais prosaicas, justificarão igualmente a revisão do FEISAA,
designadamente:
§

Insuficiente coerência entre os objetivos definidos e os resultados alcançados;

§

Distanciamento elevado entre o volume de apoios e a procura verificada;

§

Falhas no cálculo do risco de perda reconhecido pelo FEISAA.

A monitorização do desempenho do FEISAA – que, como referido, deverá ser assegurada pelos
stakeholders da “Plataforma Alto Alentejo XXI” e, em particular, pelo Conselho Executivo da
Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, deverá consequentemente privilegiar a detecção
precoce destes eventuais fatores que fundamentem eventualmente alterações a introduzir no
FEISAA.
A análise detalhada da ocorrência dessas eventuais situações e a identificação das componentes do
FEISAA que deverão ser modificadas e atualizadas deverá ser concretizada através de um estudo de
avaliação independente.
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VII.

Conclusões e Recomendações
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A mobilização de financiamento para apoiar a economia insere-se no contexto das políticas
europeias. Há um consenso geral de que o conceito de empresa social vai ganhar força na Europa e
que a atividades irá expandir-se, incluindo a possibilidade de se assistir a novas formas de empresa
social. Para acompanhar essa evolução, os enquadramentos nacionais estão a adaptar-se a estas
especificidades e materializar novas abordagens aos estatutos das empresas sociais.
Existem evidências de procura social não satisfeita no que respeita a instrumentos de política pública
destinados a suprir as necessidades de empreendedorismo e de inovação social, o que indica a
presença de uma falha de mercado. Esta é tanto mais abrangente quando constatamos que se
reflete na perspetiva dos IF já
́ instalados no mercado, como também se verifica nos instrumentos de
política pública mais tradicional. Do confronto entre a procura social, notoriamente crescente, e a
oferta (resposta) social derivam também as respostas às questões dos défices de investimento e dos
gaps de financiamento.
As entidades e as operações no contexto da Economia Social deparam-se com dificuldades de
financiamento:
§

A descapitalização, tendo em conta que os promotores não dispõem normalmente de capital
próprio, financiando-se através de donativos ou subvenções ou de crédito desajustado à sua
intervenção;

§

Os investimentos são pouco atrativos para os financiadores, estando o financiamento destas
operações associado a um risco elevado (com retorno difícil de medir) ;

§

Inexistência de bases de dados comparativas e métricas que promovam a aptidão de atrair
investimento;

§

Falta de serviços de coaching e networking, associados a intervenção de gestão concretas.

A análise das insuficiências de mercado e de Investimento permite concluir que existem claras
evidências de procura social não satisfeita no que respeita a instrumentos de política pública
destinados a suprir as necessidades de empreendedorismo e de inovação social no contexto da
avaliação efectuada para a região do Alto Alentejo.
As evidências recolhidas pela avaliação ex ante, em particular através dos Inquéritos direcionados às
OES do Alto Alentejo, apontam para tipologias de projetos onde não há nenhum instrumento de
política pública disponível. Desta forma, estão reunidas condições que permitam equacionar acordos
e intermediários de projetos de empreendedorismo e inovação social e que promovam, no âmbito da
intervenção da CIMAA, um investimento complementar IF de dívida e capital.
Neste contexto e tendo em consideração o conteúdo deste relatório, a avaliação ex-ante para
a criação de Instrumentos Financeiros para a criação e apoio a iniciativas e investimentos em
inovação e empreendedorismo social no Alto Alentejo, verifica-se a aderência a este objetivo
através da constituição de um Fundo de Desenvolvimento para a Economia Social do Alto
Alentejo (FEISAA), tendo como base de funding o Fundo de Inovação Social, bem como
recursos privados, num montante total de 10 milhões de euros

O Quadro seguinte sintetiza os principais instrumentos propostos para este fundo:
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Instrumento
Financeiro

Racional

Montante proposto face às insuficências de mercado

Empréstimos

Prioritários nomeadamente os de maior maturidade em que
mecanismos de garantia e bonificação não são suficientes e em que,
acordo com a análise desenvolvida, se registam maiores dificuldades
obtenção de financiamento, uma questão particularmente relevante
domínio da economia social

os
Dado o foco pretendido para este IF considera-se que uma
de
dotação na ordem dos 4 milhões de euros será adequada,
de
podendo a mesma ser reforçada caso se verifique uma grande
no
adesão ao mesmo.

Garantias

É um instrumento relevante para manter a capacidade de emissão de
garantias em favor dos intermediários financeiros para assegurar o
financiamento dos promotores de IIES Adequado para operações com
períodos de retorno mais rápido em que a questão do acesso ao
financiamento se coloca fundamentalmente em termos de risco

Bonificações

Destinado a fazer face quer aos custos das emissões de garantias quer
Tendo em conta o gap de financiamento,, o diferencial de custo
aos custos de financiamento desajustados detetados na análise das falhas
de financiamento estimado na análise das falhas de mercado,
de mercado, importa disponibilizar um IF que contribua para a redução
considera-se adequado prever recursos para um IF com esta
dos custos de financiamento dos promotores no desenvolvimento dos
natureza de aproximadamente 0,5 milhões de euros.
seus projetos, aproximando esses custos da média da zona euro.

Capital de
Risco

Representam uma falha de mercado com histórico em Portugal,
designadamente no âmbito do empreendedorismo e da inovação social. O
desenho deste tipo de instrumentos é adequado para apoiar projetos e
empresas nascentes com caráter inovador,pelo que se considera que
podem ter sucesso no apoioa IIES.

Tendo em conta o gap de financiamento identificado, os níveis
habituais de alavancagem dos sistemas de garantia de
carteira, e as múltiplas utilizações possíveis, uma mobilização
deste tipo de IF com uma dotação de 0,5 milhões de euros
será tendencialmente adequada.

Considera-se que uma dotação na ordem dos 3 milhões de
euros será adequada, podendo a mesma ser reforçada caso
se verifique uma grande adesão ao mesmo.

Tabela 14 – Instrumentos adequados e montantes propostos

As primeiras conclusões e recomendações dizem respeito à configuração do próprio FEISAA :
§

Consiste no financiamento de natureza retalhista para apoio a iniciativas e investimentos em
inovação e empreendedorismo social em fase de consolidação ou disseminação, através da
concessão de empréstimos, bonificação de juros, prestação de garantias ou quase-capital.

§

Assume o objetivo do FIS de dinamizar o mercado de financiamento de iniciativas e
investimentos em inovação e empreendedorismo social, focalizado na criação de condições
para contratualização de apoios a investimentos adequados às necessidades específicas
das IIES promovidas por OES do Alto Alentejo.

§

Assume uma lógica de fundo independente e equidistante dos diferentes atores no circuito
do investimento social no Alto Alenetjo, promovendo a sua colaboração em rede. O FEISAA
deve ter como objetivo último possibilitar às OES o acesso a um instrumento de
financiamento mais adequado às suas especificidades e ao desenvolvimento deste novo tipo
de respostas, alavancando ainda co-investidores privados a apostar no crescimento de
projetos inovadores de elevado potencial de impacto social com sustentabilidade validada.

§

Mesmo não sendo ainda possível quantificar a percentagem de FEISAA que será acionada
com IF recorrendo ao sistema de garantia/contragarantia, que implicará uma maior
alavancagem de investimento e sendo também por agora impossível quantificar os
montantes obrigatórios de coinvestimento dos Fundos de Retalho de Inovação Social (onde
se inclui o FEISAA), os montantes propostos neste estudo para a dotação global e a
distribuição indicativa por produtos são suficientes para fazer face à procura social inicial a
manifestar-se.

§

É necessário salientar que, na opinião da equipa de avaliação, para resposta adequada à
preparação e operacionalização do FEISAA, é imperativo que a seleção da entidade gestora
assegure a mobilização de atores relevantes do meio financeiro, sem contudo desprezar a
necessidade de know-how específico em matéria de necessidades sociais. Conclui-se assim
que os termos de referência do procedimento para seleção da entidade gestora do FEISAA
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deverá incorporar a possibilidade de constituição de parcerias e/ou joint-ventures entre
sociedades financeiras e entidades com responsabilidade na intervenção e inovação social.
§

As questões de rendibilidade e risco são determinantes para o interesse que poderão ter na
participação na operacionalização dos IF. Por outro lado a flexibilidade e agilidade do IF é
crítica para garantir a adesão de parceiros financeiros e assim garantir as taxas de
cofinanciamento desejáveis

§

Como forma de induzir níveis elevados de alavancagem é desejável que, nos processos de
seleção de intermediários financeiros para operacionalizar o FEISAA, sejam incluídos
critérios relacionados com o grau de alavancagem e com os níveis de comissões de gestão
propostos, fazendo com que o processo competitivo relativo ao estabelecimento de parcerias
induza melhorias nos níveis de alavancagem.

§

Por outro lado, o modelo de reembolsos, a definir de acordo com a política de gestão do FIS,
deverá permitir assegurar a sua atividade além dos montantes iniciais disponibilizados,
constituindo-se como um agente de mudança para a Economia Social do Alto Alentejo.

§

Verifica-se ainda uma incerteza quanto a conciliação dos vários modelos de gestão entre o
FIS, os Fundos de Retalho, que serão selecionados num processo concursal especifico no
âmbito do PO ISE.

O recurso a este tipo de instrumento permite aumentar a alavancagem e melhorar a qualidade e
eficiência dos financiamentos públicos, conferindo-lhes sustentabilidade, tem um efeito multiplicador
dos recursos públicos, atraindo outras fontes de financiamento; melhora o desempenho e a eficiência
dos financiamentos públicos pela mobilização de novas fontes de conhecimento e competências;
exerce um efeito catalisador do trabalho em rede, parcerias e cooperação; promove a integração das
empresas nos mecanismos de economia formal e nos mercados financeiros e promove a
adaptabilidade a necessidades próprias de parceiros, territórios ou setores específicos.
Relativamente ao modelo de gestão do FEISAA, a equipa de avaliação considera que os termos de
referência do procedimento concursal de seleção da entidade gestora deverão salvaguardar que,
sem interferência nas decisões individuais de financiamento, o Conselho Executivo da Comunidade
Intermunicipal do Alto Alentejo deverá assumir – no quadro das responsabilidades do Comité de
Investimento – funções de natureza quase executiva, em especial no âmbito da interação com a
entidade gestora selecionada visando a monitorização regular da concretização das orientações
estratégicas e operacionais sobre o FEISAA e, nomeadamente, da estratégia de investimento
estabelecida.
O FEISAA contribui para alcançar os objetivos do PO ISE. Os objetivos propostos em sede do PO
ISE seguem o princípio da melhoria da capacidade de intervenção das organizações sociais. Este
resultado está em linha com os objetivos propostos para o FEISAA , materializados no financiamento
de IIES .A criação do FEISAA tem um carácter piloto a nível nacional, permitindo a sua replicação a
outras regiões do país, como instrumento para estimular o empreendedorismo e a inovação social e
contribuir para uma aplicação eficaz e produtiva, neste âmbito, dos recursos do Portugal 2020. .
O FEISAA tem como foco principal as formas de empreendedorismo social inovadoras avaliando-as,
de forma criteriosa, através de instrumentos de análise de projetos de empreendedorismo social que
serão a base da avaliação para as condições de elegibilidade ao fundo. A tendência dominante
encontrada pela equipa de avaliação nas várias estruturas regionais que apoiam a preparação dos
PO Regionais é a de incluir a inovação social em áreas não abrangidas pelas políticas públicas.
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Sublinhando este facto, existiram algum projetos de inovação social que não foram apoiados pela
Segurança Social, pois não correspondiam a “soluções tipo” da política pública social.
As insuficiências de mercado, originadoras de vulnerabilidades sociais, serão combatidas através
das organizações sociais e seus projetos de inovação social, que serão a prioridade de investimento
9.5 que mobilizará recursos do PO ISE/FIS e que, conforme já referido, representam a base mais
adequada para o financiamento do FEISAA
Relativamente às operações que podem vir a ser dinamizadas no contexto dos instrumentos deste
fundo a equipa considera que exercício de benchmarking realizado na presente avaliação pode ser
utilizado como referenciador na medida em que apresenta casos próximos da Estratégia definida no
PDESAA – Plano de Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo.
A presente avaliação ex ante deverá ser revista ou atualizada em função de indicações obtidas quer
a partir da monitorização da realização e resultados da operacionalização dos IF, quer da
monitorização da evolução das condições de financiamento de mercado que inicialmente justificaram
a mobilização de IF. A revisão deverá ocorrer quando as alterações do mercado assumirem uma
magnitude que faça com que a mobilização dos IF deixe de fazer sentido face à redução da sua
eficácia relativamente aos objetivos definidos, da sua eficiência face a outros instrumentos de política
pública, ou mesmo da sua pertinência face às condições de mercado registadas durante a execução.

105

Relatório Final – Avaliação ex ante

Bibliografia

•

Acordo de Parceria Portugal 2020, aprovado pela Comissão Europeia em 30 de Julho de
2014.

•

Acs, Zoltan J.,David B. Audretsch, Pontus Braunerhjelm and Bo Carlsson (2010). "The
Missing Link: Knowledge Diffusion and Entrepreneurship in Endogenous Growth." Small
Business Economics ,pp. 34105-125.

•

Austin, J., Stevenson, H. e Wei-Skillern, J., (2006) Social and commercial entrepreneurship:
Same, different or both?, Entrepreneurship Theory and Practice, 30 (1), pp.1-22.

•

Avisos de abertura de concurso do Sistema de Apoio ao Financiamento e Partilha de Risco
da Inovação (SAFPRI).

•

Banco de Portugal (2014), Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito – Resultados
para Portugal, janeiro de 2014.

•

Bartocha, David (2011) A Contribution to the discussion on Inclusive Finance Impact
Measurement Methodologies Based on experience from the development impact studies of
the European Fund for Southeast Europe, EFSE

•

Big Society Capital’s: Investment Policy, maio 2013

•

BIS (2012), SME Access to External Finance - BIS Economics Paper No. 16.

•

Bornstein & Davis, Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know, 2010, Oxford
Press Bornstein, How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New
Ideas, 2007, Oxford University Press

•

Casson, M. (2005), Entrepreneurship and the theory of the firm, Journal of Economic
Behaviour and Organization, 58(2), pp.327-348.

•

Certo, S. T. e Miller, T., (2008), Social entrepreneurship: key issues and concepts, Business
Horizons, 51, pp.267-271.

•

CIM Alto Alentejo, Estratégia e Plano de Ação Alto Alentejo 2020, Dezembro 2014

•

Comissão Europeia, Instrumentos Financeiros na Política de Coesão 2014-2020.

•

Comissão Europeia (2013), The Programming Period 2014-2020 - Monitoring and Evaluation
of European Cohesion Policy – Guidance document on ex ante evaluation.

•

Conselho Europeu (2010), Estratégia Europa 2020 – Estratégia para um crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo.

•

Comissão Europeia (2012), Financial Instruments in Cohesion Policy - Commission Staff
Working Document.

•

Comissão Europeia (2012), Commission Position Paper on Programming of CSF Funds 20142020 – Position of the Commission Services on the Development of Partnership Agreement
and programmes in Portugal for the period 2014-2020.

106

Relatório Final – Avaliação ex ante

•

Comissão Europeia (2013), Summary of data on the progress made in financing and
implementing financial engineering instruments co-financed by Structural Funds (situation
31 December 2012).

•

Comissão Europeia (2013), Regulamentos dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento
(FEEI) para o período de programação 2014-2020.

•

Comissão Europeia (2013), Regulamento (UE) n.º 1407/2013 da Comissão, de 18 de
dezembro de 2013, relativo à aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia aos auxílios de minimis (retificado pelo Jornal Oficial da
União Europeia L 352 de 24 de dezembro de 2013) – aplicável a IF com a natureza de
garantia.

•

Comissão Europeia (2014), Guidelines on State Aid to Promote Risk Finance Investments,
Comunicação da Comissão C(2014) 34/2.

•

Comissão Europeia (2014), Framework for state aid for research and development and
innovation - Communication from the Commission C(2014) 3282.Comissão Europeia (2013),
Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional para 2014-2020, 2013/C
209/01.

•

Comissão Europeia (2014), Europa 2020: Recomendações Específicas para Portugal.

•

European Commission, A map of social enterprises and their eco-systems in Portugal Country Report: Portugal, outubro 2014.

•

Evans, David S. and Boyan Jovanovic (1989). “An Estimated Model of Entrepreneurial Choice
under Liquidity Constraints.” Journal of Political Economy, 97(4),pp. 808-827.

•

Filho, G. C. (Janeiro / Junho de 2007). Teoria e prática em economia solidiária:
problemática , desafios e vocação. Civitas, pp. 155 – 174.

•

Fritsch, Michael and Pamela Mueller (2004). “Effects of New Business Formation on
Regional Development over Time.” Regional Studies , 38(8), pp.961-975.

•

Hamilton, Barton H. (2000). “Does Entrepreneurship Pay? An Empirical Analysis of the
Returns t Self-employment.” Journal of Political Economy, 108(3),pp. 604-631.

•

INE, Conta Satélite da Economia Social 2010.

•

Laville, J.-L. (Março de 2009). A economia solidária: Um movimento internacional. Revista
Crítica de Ciências Sociais, 84, pp. 7-47.Lazear, Edward P. (2005). “Entrepreneurship.”
Journal of Labor Economics , 23 (4), pp.649-680.

•

MSESS, Carta Social 2012.

•

Namorado, R. (Março de 2009). Para uma economia solidária – a partir do caso
português. Revista Crítica de Ciências Sociais, pp.65-80.

•

Neves, J. Carvalho, Avaliação e Gestão da Performance Estratégica da Empresa, 2ª Ed.,
Texto Editora Lda, 2011.

•

OECD (2011), Financing High-Growth Firms – The Role of Angel Investors.

•

OECD (2013) “Policy Brief on Access to Business Start-up Finance for Inclusive
Entrepreneurship - Entrepreneurial Activities in Europe”.

107

Relatório Final – Avaliação ex ante

•

OECD (2013), “Senior Entrepreneurship – a background paper for the OECD Center for
entrepreneurship, SMEs and Local development”.

•

OCDE/Comissão Europeia (2014), Policy Brief on Access to Business Start-up Finance for
Inclusive Entrepreneurship. Entrepreneurial Activities in Europe.

•

Porter, Michael E., The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Jan 2008, Vol. 86
Issue 1, pp.78-93.

•

Regulamentação da criação dos fundos utilizados como mecanismos de apoio com recurso a
instrumentos financeiros, Decreto-Lei N.º 229/98, Decreto-Lei N.º 175/2008, Decreto-Lei
N.º 227/2006.

•

Regulamento do Fundo de Contragarantia Mútuo (Portaria n.º 1354-A/99, 29 de Dezembro
de 1999

•

Schumpeter, Joseph A. (1934). The Theoryof Economic Development: An Inquiry into
Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Cambridge, MA: Harvard
University Press (translated from German original published in 1912). Chapters II and IV.

•

Schumpeter, Joseph A. (1940). Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper &
Row. Part II: Chapters VII-XIV.

•

Soares, C. (2009), “Moeda Social”, in Antonio David Cattani, Jean – Louis Laville, Luiz Inácio
Gaiger, Pedro Hespanha (org.), “Dicionário Internacional da Outra Economia”. Coimbra:
Almedina: pp.255-259.

•

TEPSIE- Growing Social innovation ,TEPSIE_social finance investment instruments, markets
and cultures in the EU, setembro 2012.

•

TEPSIE- Growing Social innovation, TEPSIE_Report on the feasibility and opportunities of
using various instruments for capitalising social innovators, setembro 2013.

•

Textos Aprovados pela CE dos PO Competitividade e Internacionalização, Inclusão Social e
Emprego, PO Regional do Alentejo e respetivas avaliações ex ante (2014).

•

Thompson, A., Peteraf, M. A., Gamble, J. E., & Strickland, A. (2012). Crafting and
Executing Strategy. New York: McGraw-Hill.

•

Tushman, Michael L. And P. Anderson (1986). “Technological Discontinuities and
Organizational Environments.” Administrative Science Quarterly, 31(3), pp.439–466.

•

Zahra, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O. e Shulman, J. M. (2009), A typology of social
entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges, Journal of Business
Venturing, 24, pp.519-532

108

Relatório Final – Avaliação ex ante

ANEXOS

109

Relatório Inicial – Avaliação Ex Ante

ANEXO I – Países com estatutos ou regulamentação específica para entidades de cariz social - Fontes
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País

Enquadramento Legal

Belgium

Social purpose company

Croatia
Czech Republic
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Poland
Portugal
Slovakia
Slovenia
Spain
United Kingdom

Social Cooperatives under Cooperatives Act (OG 34/11, 125,13)
Social Cooperatives under Commercial Corporation Act n.º 90/2012
Act on Social Entreprise (1351/2003)
Société Cooperátive d´intérêt collectif
Social cooperative under German Cooperatives Act
Limited Liability Social Cooperatives as law 4019/201; Social Cooperatives Entreprises as law 2716/1999
Social Cooperatives under Act n.º X (2006)
Social Cooperatives as law n.º 381/1991; Law on social entreprises (155/2006)
Law on social Entreprises ( under development)
Social Entreprises (Law IX-225 1)
Société d´Impact Sociétal ( under development)
Social Entreprise Act ( under development)
Social cooperatives as ACT OF 27/04/2006; Act on Social Entreprises ( under development)
Social Solidarity Cooperative ( Law n.º 51/96)
Act n.º 5/2004 on Employment Services
Act on Social Entrepreneurship (20/2011)
Social initiative cooperative under National law 27/1999 and regional laws
Community Interest Company
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ANEXO II – Resumo dos Casos Analisados
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Designação

Fonte Financiamento

Social IMPACT BONDS para redução do Isolamento Social de
Idosos

Investidores Sociais e Município de Worcestershire

Projeto Shared Lives

Investidores sociais e Municípios locais

Ageing Well Challenge Prize

Nesta – fundo público

Projeto BIOLIFE

FEDER

Consórcio Ageing@Coimbra

Financiamento Comunitário (programas europeus) e financiamento
privado dos parceiros

NHS24 “ Acting on Behalf of the Scottish Government”

Financiamento Comunitário (programas europeus) e financiamento
privado dos parceiros

Especialização em prevenção de Parkinson

Financiamento Comunitário (programas europeus) e financiamento
privado dos parceiros

Criação de um Cluster para o Combate às Doenças Crónicas

Financiamento Comunitário (programas europeus) e financiamento
privado dos parceiros

Silver Economy

FEDER

Hortas Sociais – Capodarco farm

FEADER e FSE

Projeto UAW United at work – “Promover o Empreendedorismo
Intergeracional”

Programa comunitário PROGRESS e financiamento privado

113

Relatório Inicial – Avaliação ex ante

ANEXO III – OES contactadas para efeito de Inquéritos
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OES contactadas para efeito de Inquérito
Agrupamento de Escolas de Campo Maior

Fundação N. Sra. Da Esperança

Ajudada

Fundação Robinson

APPACDM - Sto António das Areias e Portalegre

Fundação Vaquinhas e Velez do Peso

APPACDM de Elvas

Gota D'arte

Ass. Amizade à Infância e 3.ª Idade de Aldeia da Mata

Lar 3ª idade Adriano Rovisco dos Santos

Asso. Casa Juvenil Nª Srª Assunção (LIJ Pra Cachopos)

Lar de S. Salvador da Aramenha

Asso. Sol. Social de Ponte Sor - Casa dos Avós

Lar Júlio Alcântara Botelho

Associação Amigos da 3.ª Idade das Carreiras

MTA - Movimento Teresiano de Apostolado de Elvas (Colégio Luso Britânico)

Associação Caminhar

Obra de Santa Zita de Portalegre

Associação Solidariedade Social “Coração Delta”

Santa Casa da Misericórdia de Cabeço de Vide

Câmara Municipal de Campo Maior

Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior

Casa do Povo de Sto António das Areias

Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Vide

Centro Comunitário de S. Bartolomeu

Santa Casa da Misericórdia de Gáfete

Centro Social Belverense

Santa Casa da Misericórdia de Portalegre

Centro Social e Paroquial S. Tiago de Urra

Santa Casa da Misericórdia do Crato

CERCI Portalegre

Santa Casa de Alter do Chão

Clepsidra

Santa Casa Misericórdia Amieira do Tejo

Comissão de Melhoramentos de Sousel

Santa Casa Misericórdia de Arez

CRIPS

Santa Casa Misericórdia de Nisa

Cruz Vermelha Portuguesa e Centro Humanitário de Elvas

Santa Casa Misericórdia Ponte Sor

CURPI

TÉGUA – Ass. Desenvolvimento Regional entre Tejo e Guadiana

CVP - Delegação de Portalegre

TERRIUS – Agrupamento de Agricultores

Formatus - Associação para a Formação Individual e Integração Profissional

Formatus - Associação para a Formação Individual e Integração Profissional

Fundação Abreu Calado
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ANEXO IV – Oportunidades de financiamento da economia social no POR Alentejo
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1.1. Prioridade de Investimento 8.3. (FSE) - Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de empresas, incluindo
micro, pequenas e médias empresas inovadoras

1.1.1.Objetivo específico: Aumentar a criação de emprego sustentável, designadamente para desempregados, através do apoio à criação do
emprego por conta própria e à criação de empresas, bem como apoiando microempresas já existentes, na perspetiva da criação líquida de
emprego e de dinamização do empreendedorismo social.
1.1.2.Resultados esperados: Os resultados a alcançar com este objetivo têm o enfoque na criação de emprego sustentável de cariz local, no
empreendedorismo e na inovação social, incentivando e apoiando a capacidade de iniciativa das pessoas (salvaguardando princípios de
igualdade de género e de não discriminação), através de medidas para a criação do próprio emprego, dirigidas preferencialmente a
desempregados.
Para a concretização destes resultados, este objetivo visa estimular a criação de empresas, preferencialmente por desempregados e jovens à
procura de primeiro emprego, contemplando quer o apoio aos postos de trabalho dos promotores quer dos que se proponham criar.
Esta prática tem subjacente a criação de um clima de dinamismo empresarial, capaz de proporcionar condições favoráveis ao investimento, à
modernização e à criação de empresas e emprego. A criação de pequenas unidades empresariais (destinadas à economia de mercado ou à
economia social), constitui uma resposta consciente, positiva e válida que a região está empenhada em apoiar e incentivar para inverter o
problema do desemprego.
Também com esse intuito, caberão neste objetivo os apoios a microempresas já existentes, na dimensão da criação líquida de emprego.
Estes resultados devem-se sobretudo à existência de uma articulação muito estreita entre esta PI e a 8.8, na medida em que se pretende que
se complementem, visando uma o apoio às pessoas no âmbito do FSE (8.3) e a outra o apoio ao investimento, no âmbito do FEDER (8.8).
As intervenções no âmbito das PI 8.3 e 8.8 devem integrar o Pacto Regional para a Qualificação e o Emprego previsto para o Alentejo,
enquanto instrumento de planeamento regional e sub- regional e contribuir para as metas europeias subjacentes ao aumento do emprego.
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1.1.3.Acões a apoiar: Os apoios ao emprego processar-se-ão mediante: • Apoios especificamente direcionados para novas micro empresas e
outras PME que promovam a criação de emprego, como por exemplo, emprego verde
1.1.3.1. Ações de sensibilização e formação dos promotores de empresas ou das iniciativas de que decorre criação líquida de emprego
1.1.3.2. Apoio a micro empresas e PME já existentes, desde que se vise a criação líquida de emprego;
1.1.3.3. Apoio à criação do próprio emprego por beneficiários de prestações de desemprego, através da antecipação do pagamento total ou

parcial, destas prestações;
1.1.3.4. Promoção do artesanato e dos ofícios tradicionais, através da integração profissional de desempregados e promovendo a criação do

próprio emprego;
1.1.3.5. Promoção do Empreendedorismo Social, disponibilizando formação essencial e apoiando a criação de microempresas especialmente

vocacionadas para a economia social (Ex. Apoio domiciliário, empresas de serviços de proximidade, etc.);
1.1.3.6. Dinamização do empreendedorismo social, da inovação social e da economia social, tornando o empreendedorismo social uma vertente

importante das diferentes iniciativas de promoção e reconhecimento do empreendedorismo;
1.1.3.7. Apoio à criação de startups sociais;
1.1.3.8. Incentivo ao empreendedorismo cooperativo.

As ações a financiar visam apoiar o empreendedorismo, a criação de projetos empresariais de pequena dimensão e a criação de novos empregos,
através da concessão de apoios à criação de empresas por parte dos desempregados (nomeadamente os de longa duração), de jovens à procura
do primeiro emprego e de outros públicos desfavorecidos no acesso ao mercado de trabalho, bem como microempresas já existentes, na ótica da
criação líquida de emprego.
As ações em causa contribuem para a criação de emprego sustentável através da criação do próprio posto de trabalho e do fomento do
empreendedorismo.
Também contribuem para a meta prevista no âmbito do PNR para 2020 em relação à taxa de emprego.
Grupo Alvo: Desempregados ou à procura do primeiro emprego; Desempregados (nomeadamente de longa duração) que criem o próprio emprego,
micro empresas ou PME que visem criação líquida de emprego.
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Território Alvo: Região Alentejo
Beneficiários: Empreendedores, PME, associações empresariais, pessoas colectivas de direito privado com e sem fins lucrativos, estas de
natureza municipal, intermunicipal ou outra, Agências e Associações de Desenvolvimento Regional e Local, Empresas Sociais, Municípios.
Utilização prevista dos instrumentos financeiros: Tendo por base análises já desenvolvidas e sem prejuízo dos resultados da Avaliação ex ante
dos Instrumentos Financeiros de Programas do Portugal 2020, poderão vir a ser implementados durante o período 2014-2020 instrumentos de
dívida (micro crédito) no âmbito da presente prioridade de investimento.
Será criado um único instrumento financeiro que inclui as dotações FSE e FEDER.
Prioridade de Investimento 8.8. (FEDER) - A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o apoio à atividade por conta
própria, às microempresas e à criação de empresas
Objetivo específico: Incentivar a criação de emprego por conta própria e de empresas por desempregados e outras pessoas desfavorecidas ou
inativas.
Resultados esperados: Este objetivo permite que se possam complementar as ações previstas no objetivo 8.3.1 de modo a sustentar o
investimento na criação de empresas de pequena dimensão (micro empresas e PME) que resultam da criação do próprio posto de trabalho
(empresas da economia de mercado ou da economia social). Enquanto no objetivo 8.3.1 se apoiam as pessoas, enquanto emprego criado (FSE),
nesta PI é apoiado o investimento necessário à empresa (FEDER), de modo a haver um complemento eficaz e eficiente. A criação de linhas de
micro crédito, pequenos incentivos ao investimento, onde a criação de emprego é critério fundamental do apoio, é essencial para apoiar a criação de
novas empresas, bem como de micro empresas e PME já existentes, desde que haja criação líquida de emprego.
O apoio pode abranger a criação de “viveiros” de empresas de pequena escala que por sua vez deverão contribuir para estimular o
empreendedorismo.
Como resultados esperados assinala-se a criação de emprego e a sua sustentabilidade através da manutenção dos postos de trabalho.
As intervenções no âmbito das PI 8.3 e 8.8 devem integrar no Pacto Territorial para a Qualificação, o Emprego e Inclusão Social previsto para o
Alentejo, enquanto instrumento de planeamento regional e sub-regional e contribuir para as metas europeias subjacentes ao aumento do emprego.
No que aos projetos de investimento empresarial respeita, dada a proximidade de natureza e tipologia com a PI 9.6., será estabelecido um limiar de
financiamento, critério territorial ou de acesso (e.g. beneficiário) em posterior sede regulamentar, como orientação específica para a elaboração das
Estratégias de Desenvolvimento Local e dos respectivos Planos de Ação, sendo proposto pelas Autoridades de Gestão e sob coordenação da
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP.
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Ações a apoiar: Investimentos de pequena dimensão associado à criação de micro empresas, e PME, bem como de micro e PME já existentes e
de projetos de empreendedorismo social apoiados na PI 8.3.; Iniciativas de empreendedorismo cooperativo; Investimentos em infraestruturas e
equipamentos para o apoio ao desenvolvimento de viveiros de pequena escala; investimentos em infraestruturas e equipamentos de Organizações
da Economia Social.
Contributos esperados para o objetivo específico: As ações a financiar visam apoiar o investimento no empreendedorismo, a criação de projetos
empresariais de pequena dimensão que visam a criação de novos empregos, através da concessão de apoios à criação de empresas por parte dos
desempregados (nomeadamente os de longa duração), de jovens à procura do primeiro emprego e de outros públicos desfavorecidos no acesso ao
mercado de trabalho. Esta PI é complementar à PI 8.3, porquanto esta visa o apoio à criação de emprego e a PI 8.8 o apoio ao investimento. Assim,
as ações contribuem diretamente para a concretização do objetivo definido e ainda para a meta prevista no âmbito do PNR para 2020 em relação à
taxa de emprego.
Condicionantes: No âmbito da presente Prioridade de Investimento, o Programa Operacional Regional do Alentejo terá em consideração o
cumprimento das seguintes condicionantes estabelecidas no Acordo de Parceria:
Haverá intervenção da agência pública responsável pelos apoios ao emprego na coordenação de agentes promotores da política e definição de
regras e condicionantes das políticas ativas de emprego.
As intervenções em infraestruturas (reportando-se apenas a “viveiros” no âmbito deste objetivo específico) revestir-se-ão de um caráter pontual,
obedecendo a um exercício de mapeamento que integra as infraestruturas existentes, a identificação previsional das necessidades futuras e a
definição do racional de intervenção que lhe está subjacente.
Território Alvo: Região Alentejo
Grupo Alvo: Empreendedores, Jovens desempregados ou à procura do primeiro emprego; Desempregados que criem o próprio emprego, micro
empresas ou PME que visem criação líquida de emprego.
Beneficiários: PME, associações empresariais, pessoas colectivas de direito privado com e sem fins lucrativos, estas de natureza municipal,
intermunicipal ou outra, Agências e Associações de Desenvolvimento Regional e Local, Empresas Sociais, Municípios.; Organismos que
implementam instrumentos financeiros ou fundos de fundos.
O instrumento financeiro a criar será único e financiado por ambos os Fundos: FEDER e FSE.
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Prioridade de Investimento 9.8. (FEDER) - Concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas em
zonas urbanas e rurais
Objetivo específico: A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais.
Resultados esperados: As desigualdades sociais são particularmente evidentes em territórios que enfrentam problemas sociais e económicos e onde se
verificam disparidades na distribuição do rendimento, aumentando as disparidades socioeconómicas, a polarização social e gerando desequilíbrios,
nomeadamente no acesso a habitação, emprego e apoios sociais.
A promoção da inclusão nestes territórios assenta em estratégias multidimensionais, compostas por ações integradas onde as intervenções no espaço físico
têm um papel importante na redução das tensões sociais e étnicas, bem como na promoção de iguais oportunidades para todas as pessoas.
Este tipo de estratégias pode funcionar para colmatar falhas de mercado e para moderar problemas socioeconómicos e ambientais existentes em algumas
cidades e meios rurais. Assim, a regeneração dos espaços físicos mais deprimidos constitui-se como uma componente fundamental para o desenvolvimento
urbano e para a coesão social.
É neste contexto de promoção da inclusão que este objectivo específico visa implementar operações de regeneração urbana destinadas a territórios
desfavorecidos do ponto de vista económico e social, com vista à melhoria das condições de vida das populações que o ocupam, nomeadamente ao nível
da habitabilidade e da qualidade dos espaços públicos, seja nos centros dos centros urbanos regionais ou nos centros urbanos estruturantes.
Devido à multiplicidade de fatores que impedem alguns territórios de entrarem numa lógica de dinamismo e vitalidade, o processo da sua regeneração deve
ter em consideração aspetos físicos, sociais, económicos e ambientais, que se encontram diretamente relacionados entre si. Um espaço público inclusivo,
atrativo, seguro e dinâmico, poderá ter um efeito conciliador sobre a população residente, contribuir para a atracão de novas pessoas e potenciar uma mais
fácil integração nas comunidades, nomeadamente de imigrantes ou de minorias étnicas.
O enfoque desta intervenção é a(s) comunidade(s) desfavorecida(s) residente nos Centros Urbanos Regionais e nos Centros Urbanos Estruturantes.
Qualquer estratégia de revitalização dos territórios desfavorecidos, deve ter em consideração os problemas sociais e estimular o desenvolvimento de
negócios, particularmente no âmbito do comércio e dos serviços, visando não só a criação de emprego para os residentes, mas também a produção de
bens e serviços para a economia envolvente, além da intervenção física.
Em síntese, visa-se sobretudo combater a pobreza e a exclusão em áreas especificas, entendidas como territórios desfavorecidos, mediante intervenções
integradas, para o que a melhoria das condições de habitabilidade, da qualidade do espaço público, nomeadamente em termos de acessibilidade e
mobilidade, e a revitalização económica e social dos grupos sociais residentes, são determinantes.
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Consideram-se as comunidades desfavorecidas existentes nos centros urbanos regionais e nos centros urbanos estruturantes da região, tal como definidos
nos Planos Regionais de Ordenamento do Território do Alentejo e de Oeste e Vale do Tejo (Lezíria do Tejo).
No Alentejo, já durante o QREN, têm vindo a ser apoiadas intervenções municipais desta natureza, centradas fundamentalmente em Áreas de Regeneração
Urbana, tal como definidas no regime jurídico da reabilitação urbana - Decreto-Lei 307/2009 de 23 de Outubro, alterado pela Lei 32/2012 de 14 de Agosto,
havendo ainda um conjunto de intervenções que importa concretizar.
Ações a apoiar: O enfoque desta PI é a comunidade desfavorecida. As intervenções deverão estar enquadradas num plano integrado de intervenção local,
que deverá contemplar a dimensão física, económica, social e ambiental.
Grupo Alvo: Grupos sociais específicos (idosos, deficientes, desempregados de longa duração, jovens, grupos desfavorecidos,..).
Território Alvo: Região Alentejo - Centros Urbanos regionais e Centros Urbanos Estruturantes.
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ANEXO V – Enquadramento de Auxílios de Estado – de minimis
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Se o apoio for concedido no âmbito do Regulamento (UE) n.º 1407/2013 - auxílios de minimis – deve ser observado o seguinte:
•

O montante total do auxílio de minimis concedido por um Estado Membro a uma empresa única não pode exceder 200 000 EUR durante um período
detrês exercícios financeiros. (100 000 EUR para empresas de transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem);

•

Aplica-se exclusivamente aos auxílios relativamente aos quais é possível calcular com precisão, ex ante, o equivalente-subvenção bruto do auxílio,
sem qualquer necessidade de proceder a uma apreciação de risco («auxílios transparentes»);

•

Os auxílios incluídos em subvenções ou bonificações de juros são considerados como auxílios de minimis transparentes;

•

Os auxílios incluídos em empréstimos são considerados auxílios de minimis transparentes se:
a) O beneficiário não estiver sujeito a processo de insolvência nem preencher os critérios, nos termos do seu direito nacional, para ficar sujeito a
processo de insolvência, a pedido dos seus credores. No caso de grandes empresas a beneficiária deve, pelo menos, estar numa situação
comparável à situação B, em termos de avaliação de crédito.
b) O empréstimo estiver garantido por obrigações titularizadas cobrindo pelo menos 50 % do empréstimo e o montante do empréstimo for de 1 000
000 EUR (ou de 500 000 EUR para empresas com atividade no transporte comercial rodoviário) pelo prazo de cinco anos, ou de 500 000 EUR
(ou de 250 000 EUR para empresas com atividade no transporte comercial rodoviário) pelo prazo de dez anos; se o montante do empréstimo for
menor que os referidos montantes e/ou se o empréstimo for concedido por um período menor que cinco ou dez anos respetivamente, o
equivalente-subvenção bruto do empréstimo é calculado em termos de proporção correspondente do limiar pertinente fixado no artigo 3.º, n.º 2
do Regulamento (UE) n.º 1407/2013; ou c) O equivalente-subvenção bruto tiver sido calculado com base na taxa de referência aplicável no
momento da concessão.

•

Os auxílios incluídos em garantias são considerados auxílios de minimis transparentes, se:
a) O beneficiário não estiver sujeito a processo de insolvência nem preencher os critérios, nos termos do seu direito nacional, para ficar sujeito a
processo de insolvência, a pedido dos seus credores. No caso de grandes empresas a beneficiária deve, pelo menos, estar numa situação
comparável à situação B, em termos de avaliação de crédito e
b) A garantia não exceder 80 % do empréstimo subjacente e o montante garantido for de 1 500 000 EUR (ou de 750 000 EUR para empresas com
atividade no transporte comercial rodoviário) com duração da garantia de cinco anos, ou de 750 000 EUR (ou de 375 000 EUR para empresas
com atividade no transporte comercial rodoviário) com duração da garantia de dez anos; se o montante garantido for menor que os referidos

124

Relatório Inicial – Avaliação ex ante

montantes e/ou a garantia tiver uma duração menor que cinco ou dez anos respetivamente, o equivalente-subvenção bruto da garantia é
calculado em termos de proporção correspondente do limiar pertinente fixado no artigo 3.º, n.º 2 do Regulamento (UE) n.º 1407/2013;
c) O equivalente-subvenção bruto tiver sido calculado com base nos prémios de limiar de segurança estabelecidos numa Comunicação da
Comissão;
d) Antes de ser implementada:
i. a metodologia destinada a calcular o equivalentesubvenção bruto da garantia tiver sido notificada à Comissão ao abrigo de outro
regulamento adotado pela Comissão no domínio dos auxílios estatais aplicável na Página 37 de 39 altura, e deferida pela Comissão como
observando a Comunicação relativa aos auxílios estatais sob forma de garantias ou qualquer Comunicação posterior;
ii.

a metodologia aprovada abordar expressamente o tipo de garantias e o tipo de transação subjacente em causa no contexto da aplicação do
presente regulamento.
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ANEXO VI - Glossário
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ADC Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.

FEISAA Fundo de Desenvolvimento para a Economia Social do Alto Alentejo

AEX Avaliação ex-ante

IF Instrumento Financeiro

AG Autoridade de Gestão

ISE Inclusão Social e Emprego

AML Área Metropolitana de Lisboa

LIS Laboratório de Investimento Social

ANDC Associação Nacional de Direito ao Crédito

MIES Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social

APB Associação Portuguesa de Bancos

OES Organizações de Economia Social

APDES Agência Piaget para o Desenvolvimento

OGE – Orçamento Geral do Estado

CASES Cooperativa António Sérgio para a Economia Social

PIS Portugal Inovação Social

CE Comissão Europeia

PNR Plano Nacional de Reformas

CET Cursos Especialização Tecnológica

PO Programa Operacional

CIM Comunidade Intermunicipal

POCH Programa Operacional Capital Humano

CTeSP Curso Técnicos Superiores Profissionais

PO ISE Programa Operacional Inclusão Social e Emprego

DGES Direção Geral de Ensino Superior

POR Programa Operacional Regional
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DLBC Desenvolvimento Local de Base Comunitária

RFIN Relatório Final

EES Estudantes do Ensino Superior

RINIC Relatório Inicial

EMPIS Estrutura de Missão Portugal Inovação Social

RINT Relatório Intermédio

EURIRS Euro Interest Rate Swap

RIS3 Research and innovation strategies for smart specialization

FES Fundo de Empreendedorismo Social

SPGM Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua

FIS Fundo de Inovação Social
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