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Resumo 

Este estágio na Partnia, proporcionou-me uma experiência única, que levou-me, 

desde o primeiro momento, a entusiasmar-me pela economia social: conceito novo e 

arrojado de inovação social. Aqui, pequenas iniciativas, têm o potencial de mudar a vida 

das pessoas, contribuindo para o princípio de uma mudança, que se espera, cada vez 

maior, visando e contribuindo para a construção de um mundo com menos injustiças 

sociais, maior qualidade de vida, onde todos os contributos valem, somam e são 

importantes. Totalmente inovador, os Títulos de Impacto Social, com o seu efeito 

multiplicador, são uma ferramenta financeira inovadora, que, também, garante poupanças 

significativas para o Governo. O novo modelo, orientado por resultados, apresenta 

respostas disruptivas para problemas sociais tradicionais, promove a capacitação dos 

atores para causar o impacto, avalia e mede o impacto social. Temos, assim, um novo 

instrumento, financiado pelos Fundos Estruturais Europeus, visando a promoção do bem 

social das classes desfavorecidas. A inovação social, deste modelo, tanto pode acontecer 

ao nível das respostas que se promovem, como na forma como estes projetos são 

estruturados e financiados. É nestas duas vertentes que se enquadra esta nova aposta na 

criação de um mercado de investimento social no país. O investimento social, nesta nova 

abordagem, busca promover a solução social para um nível de impacto elevado e 

sustentável, não acabando com problemas sociais como a pobreza, discriminação, 

desigualdade, mas minando-os, com uma solução de cada vez. 

Palavras-chave: Investimento social, Títulos de Impacto Social, Portugal 2020. 
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Abstract 

This internship at Partnia provided me with a unique experience, which led me 

from the first moment to become enthusiastic about the social economy. A bold new 

concept of social innovation, where small initiatives have the potential to change people's 

lives, and this can only be the beginning of ever greater change, contributing to the 

construction of a world with fewer social injustices, greater quality of life, where all the 

contributions are worth, add and are important. Totally innovative Social Impact Bonds, 

with its multiplier effect, is an innovative financial tool, which guarantees significant 

savings for the Government. The new results-oriented model presents disruptive 

responses to traditional social problems, promotes the empowerment of actors to impact, 

assesses and measures social impact. Thus, a new instrument, funded by the European 

Structural Funds, is launched to promote the social good of disadvantaged groups. Social 

innovation, of this model, can happen both in terms of the responses that are promoted 

and in the way these projects are structured and financed. It is in these two aspects that 

fits this new bet in the creation of a market of social investment in the country. Social 

investment, in this new approach, seeks to promote social solution to a high and 

sustainable level of impact, not ending social problems such as poverty, discrimination, 

inequality, but undermining them, with one solution at a time. 

Key words: Social investment, Social Impact Bonds, Portugal 2020. 
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1. Introdução

1.1. Entidade acolhedora do estágio – Partnia 

A Partnia Startup Caldas é uma incubadora de empresas privada acreditada pelo 

Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação - IAPMEI1, que integra 

a rede Startup Portugal. Este tipo de estruturas, de natureza pública ou privada, tem vindo 

a aumentar pelo país, no sentido de apoiar a concretização de projetos empreendedores, 

desde a ideia inicial até ao final da incubação e, também, no período pós incubação. 

Criada em junho de 2016 a Partnia Startup Caldas encontra-se instalada no 

edifício principal da antiga fábrica de moagem Ceres, desde Setembro de 2016, num 

ecossistema que respira inovação e empreendedorismo, ocupando todo o quarto piso, com 

12 postos para incubação física e já dá apoio a mais de 30 projetos. A incubadora, de 

iniciativa privada, tem atraído jovens empresários de vários pontos do país, como Porto, 

Lisboa e Chaves, e alguns deles estão em vias de se fixar em território caldense. Além da 

incubação física, e um espaço para cowork, a Partnia está igualmente a apostar na 

incubação virtual e vai lançar em breve um projeto de incubação virtual que poderá ajudar 

até 500 startups. 

A Partnia Startup Caldas é um projeto complementar à atividade da Partnia 

Unipessoal, Lda., uma consultora de contratação pública, sob a mesma direção. A direção 

tem-se, também, dedicado a apoiar autarquias na implementação de incubadoras e de 

gabinetes de apoio ao empreendedor. A Partnia está inserida em projetos da Câmara de 

Lisboa, da junta de freguesia de São Domingos de Benfica (com o Mercado de Inovação) 

e da junta de freguesia de Arroios. Está também presente em projetos na Sertã, Chamusca, 

Sardoal, região do Alto Tâmega, e em Rio Maior, através do apoio ao Centro de Negócios 

e Inovação de Rio Maior - CNIRM.  

Apresentando uma abordagem diferenciadora de apoio ao empreendedorismo, o 

seu objeto social prevê a realização de serviços de consultoria, gestão, marketing, estudos 

de mercado, comunicação, desenvolvimento e planeamento de sistemas de informação, 

apoio ao empreendedorismo, incubação de empresas e organização de feiras e eventos.  

Os serviços dividem-se em três grandes áreas: 

1 IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação é um organismo público de 

apoio às micro, pequenas e médias empresas dos sectores industrial, comercial, de serviços e construção. 
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 Apoio ao Empreendedor 

Apoio a empreendedores e projetos que visam o desenvolvimento de 

territórios, bem como o seu acompanhamento ao longo das várias fases de 

desenvolvimento dos negócios de acordo com as suas especificidades. 

 Estruturas de Apoio 

Montagem, manutenção e gestão de estruturas de apoio, incluindo 

Gabinetes de Apoio ao Empreendedorismo e Incubadoras de Empresas. 

 Projetos Especiais 

Criação de identidade e valorização do território, através de conceitos e de 

conteúdos de comunicação, baseados no seu património material e 

imaterial, sinergias alinhadas com os diagnósticos e planos estratégicos 

regionais e locais, de forma a potenciar a competitividade do território. 

A Partnia Startup Caldas já tem nove empresas em incubação física, ocupando 

75% dos 12 postos existentes. A incubadora presta ainda apoio a 21 projetos de ideias, 

dos quais cerca de 40% estão já na fase de materialização do negócio. São projetos em 

áreas da inovação social e cultural, design de produto, empresas criativas, tecnológicas e 

outras. 

A estes projetos acrescem oito em incubação virtual, área em que a empresa 

pretende ter uma oferta diferenciadora no mercado. As empresas incubadas fisicamente 

têm uma mensalidade de 75 euros, as que o são virtualmente pagam um valor único de 

35 euros e recebem apoio ao desenvolvimento da ideia ou do negócio. São realizadas 

sessões técnicas semanais de hora e meia via Skype e o empreendedor fica com a 

obrigação de comparecer a uma ou duas sessões de capacitação de competências 

empreendedoras por mês e a uma reunião de avaliação de projeto.  

Esta é, de resto, uma área que a Partnia está a desenvolver, de forma mais 

avançada. Também uma plataforma, com capacidade para prestar este tipo de apoio de 

forma mais alargada, tem vindo a ser desenvolvida.  

A Partnia Caldas recebe empresas em fase embrionária, no início de vida ou na 

fase de ideia. Para quem quer desenvolver um negócio, mas ainda nem sabe bem qual, 

existem sessões de brainstorming para abrir caminho às ideias do empreendedor. 
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O projeto da Partnia Caldas é dirigido a uma população jovem, tirando partido de 

medidas como o Empreende Já2 e Start up Voucher 3que estão disponíveis até aos 29 e 

35 anos respetivamente. Os projetos beneficiam da Rede de Mentores do IAPMEI, sendo 

que a empresa tem ainda a sua própria rede de mentores, com experiência diversificada, 

com a qual desenvolve conversas privadas para os empreendedores incubados. Além 

disso, a própria equipa da Partnia, composta por seis elementos, tem uma visão muito 

alargada da realidade do país, o que permite um acompanhamento muito próximo e a 

vários níveis de todo o tipo de projetos.  

Com efeito, não basta conhecer os valores do projeto; é preciso perceber as 

aptidões e as dificuldades do empreendedor, as suas motivações, preocupações para se 

construir uma matriz de apoio personalizada. 

1.2. Área de intervenção do estágio 

Este estágio na Partnia, levou-me, desde o primeiro momento, a entusiasmar-me 

pela Economia Social, especialmente no apoio às autarquias, associações empresariais e 

organizações sociais.  

Enquanto estagiária, as minhas funções foram divididas em duas áreas de 

intervenção distintas: 

1) Apoios e financiamentos

Nesta área apresentava soluções de financiamentos, com recurso aos diversos 

quadros de apoio, nomeadamente, Portugal 20204, Horizonte 20205, Turismo 

20206, para os projetos em desenvolvimento, o que implicava frequentar, 

2 Empreende Já - Programa destinado a apoiar a criação e o desenvolvimento de empresas e de 

entidades da economia social, bem como a criação de postos de trabalho, por e para jovens até os 29 anos. 
3 O StartUP Voucher é uma das medidas da StartUP Portugal - Estratégia Nacional para o 

Empreendedorismo, que dinamiza o desenvolvimento de projetos empresariais que se encontrem em fase 

de ideia, promovidos por jovens com idade entre os 18 e os 35 anos. 
4 Portugal 2020 - Acordo de Parceria adotado entre Portugal e a Comissão Europeia, que reúne a 

atuação dos 5 fundos estruturais e de Investimento Europeus (FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e 

FEAMP) no qual se definem os princípios de programação que consagram a política de desenvolvimento 

económico, social e territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020. 
5 O Horizonte 2020 – Programa-Quadro Comunitário de Investigação & Inovação, com um 

orçamento global superior a 77 mil milhões de euros para o período 2014-2020, é o maior instrumento da 

Comunidade Europeia especificamente orientado para o apoio à investigação, através do cofinanciamento 

de projetos de investigação, inovação e demonstração.  
6 O Turismo 2020 surge no novo plano para desenvolvimento do Turismo em Portugal, que objetiva 

e prioriza os investimentos até 2020 para o turismo nacional relacionado com os incentivos comunitários. 

http://startupportugal.com/
http://startupportugal.com/
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/Pages/Homepage.aspx
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previamente, formações no âmbito das candidaturas, manter-me informada 

dos prazos de abertura e encerramento dos Avisos de Abertura de 

Candidaturas - AAC, consultar a legislação vigente, verificar se os projetos 

estavam alinhados com a Estratégia 20207, com a Estratégia de investigação 

e inovação para uma especialização inteligente - RIS38 e com a Estratégia de 

desenvolvimento local - EDL9 e criar um bom networking com os principais 

intervenientes. 

2) Planos e ações de formação. 

Organizava workshops de capacitação para competências empreendedoras e 

elaborava parte dos conteúdos programáticos para a incubadora virtual. 

 

1.3. Duração do estágio e tempo de permanência no contexto de 

trabalho 

Este estágio curricular realizou-se na Partnia, num período de seis meses, entre 

outubro de 2017 e março de 2018, no âmbito do Mestrado em Ciências Económicas 

e Empresariais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD. Durante este 

período foi-me oferecido um posto de trabalho efetivo. 

 

 

 

 

                                                 
7 A Estratégia Europa 2020, é a estratégia da EU para o crescimento e o emprego para a década em 

curso, colocando a tônica no crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, como forma de superar as 

deficiências estruturais da economia europeia, melhorar a sua competitividade e produtividade e assegurar 

uma economia social de mercado sustentável. 
8 RIS3 – Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – destaca o papel 

fundamental dos incentivos públicos adequados ao estímulo de processos de investigação e 

inovação, que conjuguem as capacidades e competências instaladas, e as oportunidades tecnológicas 

e de mercado, num contexto cada vez mais globalizado 
9 Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) concebidas por Grupos de Ação Local (GAL) com 

uma estreita ligação ao tecido social, económico e institucional de cada território, visando o 

desenvolvimento, diversificação e competitividade da economia e melhoria das condições de vida das 

populações. 
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1.4. Estrutura do relatório de estágio 

O presente documento está dividido em quatro capítulos, referências 

bibliográficas e anexos, de acordo com a estrutura proposta para o relatório de estágio. 

No primeiro capítulo apresento a entidade acolhedora do estágio e sua área de 

intervenção. 

No segundo capítulo, uma breve descrição dos objetivos gerais e específicos, as 

fases do estágio, funções e atividades que me foram atribuídas, bem como, descrição e 

justificação das atividades desenvolvidas em contexto de estágio. 

O terceiro capítulo, destaca, o estudo de caso, seu enquadramento, objetivos e 

metodologias, revisão de literatura teórica sobre o tema, desenvolvimento e conclusões. 

E para finalizar, o último capítulo, retrata as expectativas iniciais, grau de 

satisfação e realização do estágio, competências profissionais e pessoais adquiridas. 
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2. Atividades desenvolvidas no estágio

2.1. Descrição e justificação dos objetivos gerais e específicos e fases 

do estágio 

De acordo com, Decreto-Lei 159/2014, na sua introdução, refere que, “o Acordo 

de Parceria que Portugal assinou com a Comissão Europeia, designado Portugal 2020, 

adota, para o período de programação de 2014 a 2020, os princípios de programação 

estabelecidos para a implementação da Estratégia Europa 2020 e consagra as políticas de 

desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial necessárias para apoiar, 

estimular e assegurar um novo ciclo nacional de crescimento inteligente, baseado no 

conhecimento e na inovação, de crescimento sustentável, com uma economia mais 

eficiente, mais ecológica e competitiva e de crescimento inclusivo, uma sociedade com 

níveis elevados de emprego e coesão social”. 

Neste enquadramento, foram definidos, para o estágio, como objetivos gerais, o 

desenvolvimento de projetos de economia social, com recurso aos apoios e 

financiamentos inerentes aos diversos quadros comunitários, sobretudo o Portugal 2020, 

de modo a assimilar novos conhecimentos e desenvolvimentos de competências 

complementares aos adquiridos em contexto académico. A apresentação de uma proposta 

de um plano de ações de formação a desenvolver ao longo do estágio, constituía o 

segundo objetivo. 

Como objetivos específicos, foram definidos: 

1) No domínio do desenvolvimento de projetos de economia social,

apresentar propostas diferenciadas de financiamentos que se adequassem

às especificidades de cada projeto nas suas diversas áreas. Neste sentido,

surgiu a necessidade de desenvolver um estudo de caso sobre os TIS -

Títulos de Impacto Social, de modo a conhecer melhor esta ferramenta,

suas bases, dinâmicas e testar a sua aplicabilidade em alguns destes

projetos.

2) No contexto formativo, organizar um seminário de capacitação para

competências empreendedoras, bem como elaborar os conteúdos de nove

dos trinta e seis módulos requisitados para a consultoria formativa da

incubadora virtual.
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Os objetivos delineados justificam-se pela necessidade de encontrar apoios e 

financiamentos para os projetos em curso. Sendo por vezes condição essencial para o 

desenvolvimento de grandes projetos, que apenas apresentavam uma memória descritiva, 

e estavam dependentes de soluções de financiamentos antecipadas, para o seu 

desenvolvimento. Quanto aos planos de formação, constituíam um objetivo da empresa, 

em se tornar uma entidade formadora, bem como, produzir conteúdos para consultoria 

formativa da incubadora virtual. 

Tendo em vista a concretização dos objetivos acima referidos, trabalhei em duas 

pastas de clientes, inicialmente na apresentação das propostas de financiamento e, depois, 

no âmbito formativo, iniciei os preparativos dos referidos conteúdos de formação para a 

sua concretização. 

Este novo conceito de economia social, baseado na busca de respostas inovadoras 

para problemas sociais tradicionais, é transversal a todas as disciplinas lecionadas no 

mestrado, pelo que, este trabalho possibilitou o desenvolvimento de competências e 

funções de caráter profissional, essenciais para a aplicação dos conhecimentos práticos e 

teóricos adquiridos na parte curricular do mestrado. 

 

Fases do estágio: 

Este estágio foi, desde o início muito intenso e com um grau de exigência muito 

elevado, podendo considerar duas fases diferenciadas. 

A primeira fase, relativa à parte dos financiamentos com recurso aos quadros de 

apoios comunitários. Nesta fase frequentei as seguintes formações no âmbito das 

candidaturas ao Horizonte 2020 e ao Portugal 2020, fóruns e conferências de economia 

social: 

• Curso de formação pedagógica inicial de formadores, setembro a 

dezembro de 2017; 

• Sessão de informação H2020 e workshop de formação e elaboração de 

propostas do SME Instrument, para pequenas e médias empresas – 

Agência Nacional de Inovação, 20/10/2017; 

• Sessão mentoring e coaching, projeto de internacionalização do setor 

agroalimentar – Incubadora Open - Marinha Grande, 27/10/20170. 

• Workshop sobre o financiamento da atividade e do investimento para a 

fileira da construção e proteção de dados, Associação Portuguesa dos 
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Comerciantes de Materiais de Construção – APCMC, Coimbra, 

03/11/2017; 

• Fórum Portugal Economia Social, Centro de Congressos de Lisboa - CCL,

17 e 18/11/2017;

• Conferência “Novas perspetivas para a economia social”, Fundação

Calouste Gulbenkian, 27 e 28/11/2017.

Através destas ações de formação, obtive maior autonomia no desempenho das 

funções práticas, sob a supervisão da direção, o que possibilitou a minha integração na 

equipa de trabalho. 

Na segunda fase, passei a acumular outras funções. Colaborei na parte dos 

conteúdos, nos workshops de capacitação para competências empreendedoras e para as 

consultorias formativas da incubadora virtual. Na sequência obtive o Certificado de 

Competências Pedagógicas – CCP, passando, assim, a elaborar os conteúdos formativos. 

2.2. Funções e atividades atribuídas ao estagiário na instituição de 

acolhimento e no contexto de equipa 

Colaborei no desenho e relatórios de alguns projetos sociais, tais como: 

 criação de uma rede colaborativa para o desenvolvimento de territórios de

baixa densidade;

 utilização dos recursos endógenos para atividades de cestaria e consequente

empregabilidade sénior para um envelhecimento ativo;

 criação de projetos de passadiços com rotas culturais dando a conhecer a

região através da história de São Nuno (Sertã);

 capacitação de boas práticas relacionadas com a floresta e o território;

 desenvolvimento de conteúdos de turismo para a promoção do território e

criação de emprego, associados às vivências de Gil Vicente na vila de Sardoal;

 combate ao insucesso escolar através da formação dos professores em

competências para o empreendedorismo real (futuro Título de Impacto

Social);

 práticas hortícolas em lares da terceira idade com a dupla função de

terapêutica ocupacional e complemento económico, entre outros.
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E todos, com enfoque especial, nas candidaturas aos financiamentos com recurso 

aos quadros de apoio comunitário do Portugal 2020. 

Com um destaque especial para o projeto de combate ao insucesso escolar através 

da formação dos professores em competências para o empreendedorismo real, razão pela 

qual, surgiu pela primeira vez, a necessidade de explorar melhor os Títulos de Impacto 

Social – TIS, seu funcionamento muito complexo, enquanto instrumento financeiro e sua 

aplicabilidade neste e em outros projetos.  

Para o desenvolvimento e realização destes projetos e atividades, todas as semanas 

eram enviadas convocatórias, com o agendamento da reunião, a todos os membros da 

equipa, inclusive eu, na qualidade de estagiária, nos quais eram distribuídos os objetivos 

e tarefas, definidos na reunião anterior, para aquela semana, conforme Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Métodos de trabalho em equipa 

Fonte:  Própria 

                                                                                                    

As reuniões eram imprescindíveis para a criação de método de trabalho e 

estruturação das prioridades da equipa. Realizadas habitualmente às segundas-feiras, cada 

elemento dava respostas às tarefas atribuídas na semana anterior, nas suas respetivas 

áreas, como financiamentos, marketing e gestão. Os assuntos transversais eram tratados 

por toda a equipa, criando desta forma, um forte sentido de cooperação. A comunicação 
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interna era realizada com cópias para todos os elementos da equipa, com documentos 

partilhados na dropbox e por um grupo de trabalho no whatsapp. No final das reuniões 

havia habitualmente uma componente de formação, vocacionada para Inovação, Media e 

Sociedade, em que participavam todos a equipa. 

Constituíamos uma equipa pequena, e tínhamos áreas distintas, havendo uma 

grande diferenciação e complementaridade face a cada elemento da equipa. O projeto 

iniciava-se, na área de gestão, com o coordenador. As consultorias, tutorias e os 

acompanhamentos personalizados eram realizados pelos diretores. À medida que o 

projeto ia avançando seguia para o departamento de marketing e comunicação. As 

propostas de financiamentos e candidaturas aos quadros de apoios comunitários, eram da 

minha responsabilidade. Todos estavam a par dos projetos e eu, em particular, mais atenta 

os avisos de candidaturas, de modo a enquadrar e tirar o máximo proveito das 

oportunidades e dos respetivos timings e deadlines. 

Contudo, os maiores projetos, tinham, como prioridade, o seu financiamento. 

Começavam por apresentar apenas uma memória descritiva do projeto e expunham a 

necessidade de soluções de financiamento, antes do seu desenvolvimento. Na maioria dos 

casos era preciso aguardar a abertura dos AAC, que por sua vez tinham um curto período 

de tempo de apresentação. 

Encaixar um projeto no financiamento mais adequado e com as melhores 

condições era a minha principal função e desafio, sendo um fator crítico de sucesso para 

os projetos. 

2.3. Descrição e justificação das atividades desenvolvidas no estágio 

Como envolviam um trabalho de equipa, todas as atividades desenvolvidas eram 

planeadas. Umas tiveram que ser ajustadas e outras acabaram por não se realizar por se 

tornarem comprovadamente inviáveis. Internamente tínhamos uma divisão da Partnia, em 

Partnia Start up (incubadora de empresas) e Partnia Consulting. Para a Partnia Start up, 

cheguei a trabalhar apenas um instrumento financeiro, que foi o Sistema de Incentivo ao 

Empreendedorismo e ao Emprego - SI2E. Este programa, era destinado a micro e 

pequenas empresas, incluindo entidades que exercessem uma atividade artesanal ou 

outras, a título individual ou familiar e sociedades de pessoas ou associações que tivessem 

regularmente uma atividade económica. 
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 A parte dos conteúdos formativos, representou cerca de 20% do meu tempo de 

estágio, sendo os restantes 80% dedicados à Partnia Consulting.  

Enquanto técnica em ciências económicas e empresariais, a maior preocupação 

era manter-me informada e atualizada sobre os modelos e instrumentos de 

financiamentos, lançamentos de avisos, prazos, legislação vigente, novas linhas de 

financiamentos, contatos com as delegações regionais e locais, para que nada 

comprometesse o resultado final do meu trabalho. 

 

2.3.1. Projetos sociais e propostas de financiamentos 

No sentido de dar resposta à primeira pasta, que me foi entregue e pertencente a 

uma Fundação, tendo sido a minha principal atividade ao longo de todo o estágio, comecei 

por dividir os projetos deste cliente por sete eixos: 1) educação, 2) saúde, 3) desporto, 4) 

integração social, 5) cultura, 6) ambiente, 7) diversidade. 

Ações Propostas: 

 Solicitar o estatuto de Instituições Particulares de Solidariedade Social, - 

IPSS, para isenções fiscais e acordos de colaboração com o Estado. 

 

 Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego - POISE 

Realizar o Diagnóstico e Plano de Capacitação para as Iniciativas de 

Inovação e Empreendedorismo Social - IIES. Identificar as necessidades 

formativas da equipa para gerar impacto social; monitorização e avaliação 

dos projetos de formação/intervenção e criação de indicadores dos 

resultados e impactos. 

 Programa Operacional de Assistência Técnica - POAT 

Submeter candidatura para financiamento do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano – PEDU, que dá acesso a financiamentos de 

subvenção não reembolsáveis, por tratar-se de uma IPSS. 

 

1. EDUCAÇÃO 

o Abandono Escolar Precoce; 

o Desenvolvimento da componente escolar no CFC; 

o I&D, I&DT e TIC; 
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o Universidade e escola de Hotelaria.

Programa Operacional de Capital Humano - POCH 

Duas candidaturas em aberto, alinhadas diretamente com às IIES: 

 Novas respostas educativas à Título de Impacto Social - TIS;

 Qualidade e Inovação no sistema de Educação e Formação.

Parceria Estratégica: UNICEF, Universidades e Politécnicos, Bill e Melinda 

Gates, Bancos privados…. 

2. SAÚDE

o Produtos e Serviços para atletas no pós carreira (através por exemplo:

do apoio de PT’s – Personal Trainers);

o Estilo de vida saudável para +50;

o Walking Football.

3. DESPORTO

o Expansão do CFC na formação no futebol;

o Programa de Captação de atletas e outros projetos associados à

Internacionalização;

o Centro/Academia de Alto Rendimento;

o Ginásio (Pavilhão das Modalidades).

Parceria Estratégica: Em negociação com Fitness Hut, Comité Olímpico 

Internacional e Fundações particulares de jogadores de futebol. 

4. INTEGRAÇÃO SOCIAL

o Redefinir e uniformizar a imagem de todas as Casas da fundação,

enquanto centro de convívio das famílias, apoio comunitário, importante

canal de comunicação e divulgação dos projetos sociais e diagnósticos

das necessidades locais;

o Casas Modulares;

o Lar Terceira Idade;
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o Programas de inclusão e igualdade social - atividades e iniciativas para 

atletas em fim de carreira e ex-atletas. 

 

 

5. CULTURA  

o Componentes de inovação associadas à área museológica. 

Parceria Estratégica: UNESCO, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia – 

MAAT e Museu do Futebol. 

 

6. AMBIENTE 

o Combate aos Incêndios Florestais, programas de prevenção e 

conscientização, para um problema que cabe a todos nós, apoio às 

vítimas e aos bombeiros. 

Parceria Estratégica: Fundação para a Ciência e Tecnologia - FCT “Programa 

Mobilizador”. 

 

7. DIVERSIDADE 

o Imigração, refugiados, “assunto em voga”, demonstrar a importância 

do tema a nível mundial, programas de integração social, bem como, a 

promoção, sensibilização para a responsabilidade social global. 

Parceria Estratégica: Alto comissariado das Nações Unidas para os refugiados. 
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PAUTA DA REUNIÃO: 

 Propor o Diagnóstico e o Plano de Capacitação para o Investimento Social,

financiado pelo POISE, trabalho prévio à candidatura de no mínimo dois meses,

(data prevista para abertura da candidatura Março/2018);

 Desenhar os 7 eixos das Áreas de atuação e os Programas (das áreas críticas de

desenvolvimento) a desenvolver em cada área, e definir as parcerias estratégicas

a estabelecer.

 Submeter candidatura ao POAT, para elaboração do PEDU, onde poderemos

incluir diversos projetos, através do Plano de Ação de Regeneração Urbana -

PARU.

 No Programa Educação, priorizar o Abandono Escolar Precoce, com

possibilidade de submeter duas candidaturas ao POCH, alinhadas às IIES.

 Confirmar o estatuto da Fundação, enquanto IPSS, e conhecer as demais

instituições interligadas à Fundação, ficando a saber quem irá concorrer a cada

candidatura, consoante a área/eixo de atuação e o programa.

 Dar a conhecer o Novo Programa do Horizonte 2020 – Desafios Societais, com a

call a abrir no dia 06 de Novembro.

Face à dimensão e diversidade dos projetos, ficou definido que o ponto de partida 

seria o eixo 1) Educação, com recurso a dois instrumentos de financiamentos: 

Capacitação para o Investimento Social, através do POISE10, e dos TIS, pelo POCH11, 

ambos da Portugal Inovação Social. 

A Capacitação para o Investimento Social, requeria um diagnóstico das 

necessidades formativas da equipa, e um plano de formação de modo a colmatar estas 

10 POCH - O investimento no capital humano é pois o motor mais sustentável do desenvolvimento e 

da promoção da convergência económica e social, para o que o Programa Operacional Capital Humano 

mobiliza investimentos na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da vida. 

11 POISE - O Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, permitirá reforçar os instrumentos 

nacionais que concretizarão uma estratégia que, promova um crescimento inteligente, respondendo de 

forma sustentada ao desafio do emprego e da inclusão social. 
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lacunas e preparar os atores sociais, para gerar um elevado nível de impacto social. Este 

plano, a implementar ao longo de 18 meses, incluiria até 5 intervenções das seguintes 

áreas: Modelo de criação de valor; Avaliação de impacto; Estratégia, parcerias e 

crescimento; Marketing, comunicação e angariação de fundos; Estrutura, governação, 

liderança e recursos humanos; Gestão financeira, controlo e risco; Gestão de operações e 

tecnologia de informação.  

Os TIS, funcionam numa triangulação entre investidores, setor público e 

organizações sociais cabendo à organização implementadora apresentar um projeto 

inovador para resolver um determinado problema social cuja elevada incidência pode ter 

custos elevados para o setor público. Com base no pressuposto que o projeto inovador 

poderá resolver o problema e alcançar mais e melhores resultados, os investidores 

decidem, assim, financiar o projeto. O setor público, beneficiará de uma redução de 

custos, caso a solução proposta obtenha sucesso e utilizará uma parte dessas poupanças 

para reembolsar o(s) investidor(es). 

O modelo de vínculo de impacto social tem sido aplicado em todo o mundo para 

resolver uma variedade de problemas sociais, como facilitar o emprego de grupos 

vulneráveis, fortalecer as famílias melhorando as habilidades dos pais, reabilitar os sem-

teto ou ajudar as crianças a superar os atrasos educacionais. No entanto, nem todos os 

problemas sociais podem ser resolvidos por meio de vínculos de impacto social. Com 

efeito, a área problemática tem que atender a uma lista de critérios: 

 disponibilidade de dados e indicadores descritivos da área;  

 existência de intervenção potencialmente mais eficaz; 

 economia de custos para o estado em caso de intervenção bem-sucedida. 

Devido à grande complexidade das candidaturas aos TIS, foi agendada uma 

reunião com a Estrutura de Missão da Portugal Inovação Social - EMPIS. 

Neste sentido ficou decidido realizar um estudo de caso sobre os TIS, financiados 

pelo Portugal Inovação Social, de modo a reunir bases e conhecimentos, para testar a 

aplicabilidade do modelo TIS ao projeto do nosso cliente, bem como começar a trabalhar 

este modelo em projetos futuros. Por esta razão será este o objeto do estudo de caso deste 

relatório de estágio. 

A segunda pasta de cliente que recebi, pertencia a uma Associação Empresarial, 

cujo projeto para desenvolvimento de territórios, se encontrava em fase de conclusão. 



17 

Financiado pelo Compete 2020, através do Sistema de Apoio a Ações Coletivas - SIAC, 

buscava novas soluções de financiamentos, de modo a dar continuidade ao projeto, e às 

ações propostas. 

De modo a perspetivar e garantir o sucesso da Rede Colaborativa Intersetorial, 

baseada nos setores do Turismo e Agro Alimentar, foram propostas as seguintes ações: 

CAPACITAÇÃO DAS PME PARA O DESENVOLVIMENTO DE BENS E SERVIÇOS E 

PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO 

Dinamização do Portal de Turismo 

Dinamização das Redes Sociais relativamente às dinâmicas da Rede Colaborativa 

Encontros Empresariais de Dinamização da Rede 

Contactos com Operadores Turísticos 

Evento de Visitação de Operadores Turísticos à Região e às empresas da Rede Colaborativa 

Formações de Curta Duração 

Formação para cumprimento do código do Trabalho (35h) 

Evento Regional com sabor 

Participação em Feiras Nacionais e Internacionais 

Criação de Produtos da Rede para comercialização conjunta 

Criação de uma Bolsa de Emprego 

No seguimento destas propostas surgiu, então, a necessidade de avançar para uma 

rede de trabalho efetivo e propusemos uma nova candidatura, com recurso aos quadros 

comunitários de apoio, de modo a garantir a sustentação das vantagens competitivas 

adquiridas, bem como, a promoção de processos colaborativos de internacionalização, 

partilha de conhecimento e capacitação para a internacionalização.  

Neste sentido foram identificadas algumas alternativas de programas para permitir 

a continuação do projeto, duas geridas através do Turismo de Portugal.  

1) Reforço da linha de apoio à qualificação da oferta.

De acordo com os critérios fixados no protocolo, que vigorava até 31 de dezembro 

de 2018, foi privilegiado o investimento em projetos inovador, na requalificação de 

empreendimentos turísticos, no sentido de posicioná-los em segmentos de maior valor 
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acrescentado. O desenvolvimento de projetos de empreendedorismo nas áreas da 

animação turística e da restauração de interesse para o turismo, estão também entre os 

eixos de investimento contemplados. 

Esta linha de crédito privilegia os projetos que, pelas suas caraterísticas, 

contribuam para a dinamização turística dos centros urbanos, a fruição do património 

cultural edificado e a reabilitação urbana, que se traduzam em novos negócios turísticos. 

 O novo instrumento é acessível a empresas turísticas de qualquer dimensão, 

independentemente da sua natureza ou forma jurídica, desde que cumpram as condições 

estipuladas. O montante máximo do financiamento concedido poderá chegar aos 75% do 

valor do investimento elegível, estando definido o valor de 2 milhões de euros como 

limite máximo de investimento do Turismo de Portugal em cada operação, com exceção 

das candidaturas desenvolvidas em cooperação ou em agregação de várias empresas, cujo 

limite será de 3,5 milhões de euros. 

2) Linha de Apoio à Sustentabilidade 

Esta linha, esteve disponível de outubro até dezembro de 2018. Os apoios 

financeiros ascendem a 80% do valor das despesas elegíveis dos projetos, com o limite 

máximo respetivamente de 300 mil ou 100 mil euros por projeto, caso o promotor seja 

uma entidade pública ou uma empresa. 50% do financiamento poderia ser convertido em 

não reembolsável no caso das empresas e, se se tratar de uma entidade pública ou 

associação, esse valor subiria  para os 80%.  Eram elegíveis iniciativas e projetos que 

fomentassem a valorização dos territórios e das comunidades nas suas várias dimensões, 

permitindo, a valorização da identidade do País, das comunidades locais e que 

facilitassem o diálogo. Destinava-se a associações de comércio, entre outros. 

No Portugal 2020, outra alternativa seria, o SIAC Qualifica, que foi considerado 

uma alternativa relevante para a continuação do projeto. Este tipo de linha poderá, 

contudo, surgir a partir do segundo semestre de 2018 e ser gerida através do Norte 2020 

ou do Compete 2020.  

 Permite o desenvolvimento de ações de formação e de capacitação de 

empresários, gestores e trabalhadores das empresas para a inovação e gestão 

empresarial e e-skills, integradas na estratégia de inovação e no modelo de 

negócios das empresas;   
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 Participação de empresários, gestores e trabalhadores de empresas em

ações de formação que permitam uma melhor eficácia dos processos de inovação 

das empresas, associada a operações de investimento e operações integradas. 

Devem estar enquadradas nos instrumentos financiados, no âmbito do reforço da 

investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação, e no reforço da 

competitividade das pequenas e medias empresas. 

No HORIZONTE 2020, a nível nacional, o Gabinete de Promoção do Programa 

Quadro de I&DT – Investigação e desenvolvimento tecnológico - GPPQ, tem como 

objetivo promover e apoiar a participação nacional das comunidades científica e 

empresarial no programa de apoios específicos destinados à inovação das Pequenas e 

Médias Empresas - PME’s. 

• Small and medium-sized enterprises - SME instrument, destina-se a PME’s

inovadoras que ambicionem desenvolver o seu potencial de crescimento. Disponibiliza 

montantes fixos para estudos de viabilidade, subvenções para a fase principal de projetos 

de inovação (demonstração, desenvolvimento de protótipos, testes, desenvolvimento da 

aplicação…). A fase de comercialização é apoiada, indiretamente, através do acesso 

facilitado a instrumentos financeiros de dívida e capital próprio. 

Destaca-se que, apenas as PME’s podem participar, quer individualmente, quer 

em consórcio de PME estabelecido num Estado- Membro da UE ou num País Associado. 

Poderá, ainda, representar um apoio complementar ao Portugal 2020, 

nomeadamente no Setor Agro alimentar e requer a associação das PME’s em forma de 

consórcio, um protótipo testado e aprovado, e a parceria com dois ou mais Estados 

Membros da UE. 

As pastas acima apresentadas resumem grande parte do meu trabalho na Partnia 

Consulting. 

2.3.2. Planos e ações de formação 

No contexto das ações de formação e conteúdos para a consultoria formativa da 

incubadora virtual, frequentei a Formação Pedagógica Inicial de Formadores, de modo a 

estar apta a trabalhar nos futuros planos de formação. Preparei o seminário de capacitação 

para competências empreendedoras, que compreendia os seguintes módulos: 

I. Validação da ideia

http://www.gppq.fct.pt/h2020/h2020.php
http://www.gppq.fct.pt/h2020/h2020.php
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovation-smes


20 

II. Sustentabilidade do negócio

III. Análise da Concorrência e Inovação do produto

IV. Como tu comunicas o teu projeto

V. Como crias a tua empresa

VI. Programa de apoios e financiamentos

Para a consultoria formativa da incubadora virtual, foi-me solicitada a elaboração

dos conteúdos de nove dos trinta e seis módulos que a equipa estava a preparar. 

1. O empreendedor

2. A ideia

3. O modelo de negócio

4. O plano de negócios

5. A criação da empresa

6. Parcerias de negócios e networking

7. Internacionalização

8. Fontes de financiamentos

9. Infraestruturas de apoio e promoção do empreendedorismo

Estas foram, em síntese, as atividades mais relevantes realizadas por mim, sob a 

supervisão da diretora, em contexto de estágio, conforme calendarização, Tabela 1. 

Tabela 1: Calendarização das atividades 

Fonte: Própria 
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3. Estudo de Caso – Títulos de Impacto Social

O estudo de viabilidade tem como objetivo identificar se um TIS, tem, ou não, 

possibilidade de concretização, tendo em conta determinados critérios específicos.  

Embora os critérios utilizados para avaliar a viabilidade do TIS possam variar, de 

acordo com o seu campo de aplicação, podemos, contudo, encontrar alguns critérios 

comuns a todos eles. O primeiro é a capacidade das partes interessadas, envolvidas no 

TIS, para identificar resultados mensuráveis e a evidência de sucesso para alcançá-los.  

Para tal, há que determinar um horizonte de tempo razoável baseado, em 

experiências anteriores, para alcançar resultados similares e uma grande disponibilidade 

dos financiadores para alocar fundos e receber os pagamentos em determinadas 

condições, nem sempre muito atrativas.  

Gustafsson-Wright, Gardiner e Putcha (2015), ressaltam, por exemplo, que 

condições políticas e legais devem ser levadas em consideração neste esforço. Também 

são fatores, para a sua viabilidade a existência de um compromisso e apoio políticos 

através de documentos estratégicos dos governos ou estruturas políticas. Com efeito as 

condições legais são muito importantes, pois podem, igualmente, permitir ou impedir o 

desenvolvimento e implementação de um TIS. 

Segundo La torre e  Calderini (2018), o segundo passo para a concretização de um 

TIS é a estruturação do negócio. Durante esta fase, torna-se necessário proceder a um 

levantamento das necessidades do capital a investir (individual ou fundos) e ao mesmo 

tempo, determinar o tempo da intervenção, as métricas de resultados e a metodologia de 

avaliação com base no estudo de viabilidade. A identificação e aquisição de um 

fornecedor de serviços também deve ser, muito bem definida, nesta fase de estágio, tendo 

em conta a sua capacidade de avaliação dos resultados. O último passo será a negociação 

e a finalização dos contratos, incluindo a tomada de decisões sobre a responsabilidade da 

gestão de desempenho. 

Por último, há que ter em conta, ao longo de todo o processo: 

- A implementação dos TIS implica a prestação dos serviços sociais acordados e

a gestão de seu desempenho, na maioria dos casos. 

- A medição e avaliação dos resultados, através de métricas acordadas, constituem,

um elemento muito importante. 
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- Uma vez concluída a avaliação dos resultados apresentados do TIS, o processo 

de reembolso pode ser iniciado, ou não, em conformidade com os resultados. 

 

3.1. Enquadramento, justificação e identificação do estudo de caso  

Os TIS, são um dos quatro instrumentos de financiamento da Iniciativa Portugal 

Inovação Social, cujas verbas são asseguradas a 85% pelo Fundo Social Europeu - FSE, 

através do Portugal 2020. Visam apoiar e financiar, através de um mecanismo de 

pagamento por resultados, projetos inovadores orientados para ganhos de eficiência na 

prestação de serviços públicos e de resolução de problemas sociais.  

Os projetos funcionam com base numa parceria entre Investidores Sociais (que 

financiam o projeto), Entidades Públicas (que validam o alinhamento do projeto com a 

política pública e a relevância dos resultados esperados) e Entidades Implementadores 

(que concretizam o projeto), cujos indicadores e métricas devem ser previamente 

validados pela Entidade Pública responsável pela política setorial. Se os resultados sociais 

contratualizados forem alcançados, os investidores serão reembolsados. 

Assim, nos TIS, o pagamento integral dos custos do projeto por parte do Estado 

só acontece se forem alcançados os objetivos inicialmente aprovados na candidatura. O 

risco do insucesso está por isso do lado dos investidores sociais, que suportam 

inicialmente os custos necessários à implementação do projeto. Podem ser investidores 

sociais, empresas privadas, fundações, associações, bem como, consórcios de várias 

destas entidades.  

O sucesso do modelo TIS no financiamento de intervenções na redução da 

prevalência dos problemas sociais tem vindo a expandir-se por diversos países em 

temáticas consideradas prioritárias nas áreas de política pública (emprego, proteção 

social, saúde, justiça e educação). 

Os TIS são uma tendência de inovação social a nível mundial e Portugal já 

deu os primeiros passos nesta direção.  

 Segundo a Social Finance (2019) foram lançados em Portugal, quatro TIS, o 

primeiro, em 2015, como projeto-piloto, pela Fundação Calouste Gulbenkian, 

e os demais financiados pela Portugal Inovação Social Social em 2017: 2 de 

desenvolvimento da força de trabalho e 1 para bem-estar da criança e da família, 

conforme Figura 2: 
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Figura 2: Títulos de Impacto Social lançados em Portugal 

Fonte: Social Finance (2019a) 

Justificação do tema 

Segundo Dinan (2013), a pobreza, a exclusão social, o desemprego de longa 

duração, a saúde, o envelhecimento da população e as desigualdades de género são 

algumas das problemáticas sociais que comprometem a qualidade de vida das 

populações com um impacto económico considerável nos orçamentos públicos e na 

sociedade em geral. 

A Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo 

estabelece metas para eliminar pelo menos 20 milhões de pessoas da pobreza e da 

exclusão social e aumentar o emprego da população com idade entre 20 e 64 anos, para 

75%. As iniciativas emblemáticas da Estratégia Europa 2020, incluindo a Plataforma 

Europeia contra a Pobreza e a Exclusão Social e a Agenda para Novas Competências e 

Empregos, apoiam os esforços para alcançar estes objetivos. A promoção da coesão 

económica, social e territorial e o combate à exclusão social e à discriminação constituem 

objetivos fundamentais da União Europeia. 
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Este estudo de caso procura respostas inovadoras para os problemas sociais 

abrangidos pela Estratégia Europa 2020, como o tabagismo, que constitui um grave 

problema de saúde pública, sendo responsável pela diminuição da qualidade e duração de 

vida, com repercussão pesada em custos sociais, económicos e de saúde. Estas novas 

respostas alinhadas com a RIS3, dão origem à inovação social, são diferentes das 

convencionais, eficazes no combate aos problemas sociais e eficientes na utilização dos 

recursos.  

Alix e Baudet (2014) assinalaram que entre os vários instrumentos do novo 

significado de investimento social um dos mais difundidos são os TIS. Os TIS foram 

descritos pela JP Morgan como uma categoria específica de ativos financeiros e, portanto, 

um novo mercado, com técnicas de gestão específicas, especialistas próprios, instâncias 

de regulação próprias, indicadores próprios (GIIRS) e (GIIN) e um movimento de 

empreendedores alimentados por conferências e formação. 

Por estas razões foram os TIS que mais suscitaram o meu interesse e me deram 

uma visão mais holística dos problemas sociais e da economia social, sendo este o tema 

do presente relatório de estágio. 

 

Identificação do estudo de caso 

De acordo, com Shiller (2008) é hora de dar passos fundamentais para reestruturar 

e reconsiderar a nossa maneira de pensar o papel do financiamento na nossa sociedade. 

Os laços de impacto social são um exemplo revelador de uma inovação financeira. 

http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/home/index.html
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Segundo o banco de dados global de obrigações de impacto, Figura 3, até fevereiro 

de 2019, foram emitidos, na área da saúde, 22 TIS. Em países, como Reino Unido, 

Estados Unidos, Austrália, Japão, Israel. Índia, Nova Zelândia e Congo, entre outros. 

Com um investimento de 90,6 milhões de dólares e uma melhoria na qualidade de vida 

de 655,684 mil pessoas. 

Figura 3: Banco de dados global de obrigações de impacto – área de emissão: Saúde 

Fonte: Social Finance (2019a)  

No âmbito dos TIS, a s  entidades públicas responsáveis pela execução da 

política setorial identificaram temáticas prioritárias de política pública e definiram 

alguns indicadores de resultado ilustrativos de objetivos concretos que são valorizados 

em cada temática, conforme Tabela 2, área da saúde: 

Tabela 2: Temáticas e Indicadores definidos no âmbito do concurso de Títulos de Impacto Social 

com AVISO n.º POISE‐ 39‐2018‐08 - SAÚDE 
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Temática prioritária de 

política pública 

Temática prioritária de política pública 

Alguns indicadores (exemplos) 

Comportamentos aditivos 

e dependências 

● Taxa média de toxicodependências no final do projeto / Taxa média 

de toxicodependências no início do projeto 

Demências 

● Proporção de utentes/cuidadores informais com melhoria da perceção 

da qualidade de vida e bem-estar 

● Proporção de utentes com manutenção ou melhoria da independência 

nas atividades de vida diária 

Diabetes 

● Níveis de controlo de diabetes no final do projeto / Níveis de controlo 

de diabetes no início do projeto 

● Taxa de internamento por complicações agudas da diabetes no final 

do projeto/Taxa de internamento por complicações agudas da diabetes 

no início do projeto 

● Taxa de internamento por diabetes descompensada no final do 

projeto/Taxa de internamento por diabetes descompensada no início do 

projeto 

Envelhecimento ativo e 

saudável 

● Níveis de controlo de hipertensão arterial, diabetes e doenças 

cardiovasculares após a intervenção, face a grupo de controlo 

Infeção VIH/SIDA, 

infeções sexualmente 

transmissíveis e hepatites 

víricas 

● Taxa de doentes infetados por VIH/SIDA, infeções sexualmente 

transmissíveis e hepatites virais no final do projeto/ Taxa média de 

VIH/SIDA, infeções sexualmente transmissíveis e hepatites virais no 

início do projeto 

Nutrição 

● Níveis de controlo de hipertensão arterial, diabetes e doenças 

cardiovasculares após a intervenção, face a grupo de controlo 

● Prevalência de obesidade infantil no final do projeto / Prevalência de 

obesidade infantil no início do projeto 

●Taxa de internamento por hipertensão arterial no final do projeto/Taxa 

de internamento por hipertensão arterial no início do projeto 

●Taxa média de obesidade infantil no final do projeto / Taxa média de 

obesidade infantil no início do projeto 

Qualidade na saúde 

● Satisfação dos utentes no final do projeto/satisfação dos utentes no 

início do projeto 

● Satisfação dos profissionais de saúde no final do projeto/satisfação dos 

profissionais no início do projeto 

● Taxa média de infeção (exemplo: o índice PPCIRA - Despacho n.º 

3844-A/2016, de 15 de março) no final do projeto/Taxa média de infeção 

no início do projeto 

● Taxa de utilizadores frequentes da urgência no final do projeto/Taxa 

de utilizadores frequentes da urgência no início do projeto (ou 

comparativamente a um grupo de controlo) 

● Taxa de Readmissões hospitalares no final do projeto/Taxa de 

Readmissões hospitalares no início do projeto 

Saúde Escolar 

●Satisfação dos utentes no final do projeto/satisfação dos utentes no 

início do projeto 

●Prevalência da obesidade infantil no final do projeto/prevalência da 

obesidade infantil no início do projeto 
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● Taxa média de obesidade infantil no final do projeto/taxa média de

obesidade infantil no início do projeto

Saúde Mental 

● Proporção de utentes com melhoria da funcionalidade no final do

projeto (de acordo com avaliação por CIF)

● Taxa de objetivos concluídos por utente (n.º de objetivos definidos no

projeto inicial do utente atingidos no final do período em análise)

● Taxa de utentes com projetos de recuperação (recuperação =

atividades e participação de acordo com o objetivo inicial definido na

data X) em desenvolvimento Y meses após data X

Saúde Oral 
● Taxa de cárie dentária e doença peridental em grupo sujeito a

intervenção, face a grupo de controlo.

Saúde Pública 

●Satisfação dos utentes no final do projeto/satisfação dos utentes no

início do projeto

● Satisfação dos profissionais de saúde no final do projeto/satisfação

Tabaco 
● Taxa de fumadores no final do projeto / Taxa média de fumadores no

início do projeto

Fonte: Adaptado de One Value (2018) 

Sendo o tabaco, uma temática prioritária de política pública, no domínio dos TIS, 

identificamos a adaptação do Programa Tabagismo, do Plano de Gestão Clínica - PGC, 

intervenção breve no tabagismo, Unidade de Saúde Familiar - USF, de autoria do Dr. 

Licínio Laborinho Fialho, como objeto deste estudo de caso, enquanto proposta de 

modelo de intervenção para elaboração de um TIS. 

3.2. Metodologias e objetivos do estudo de caso a desenvolver 

De acordo com Latorre (2007), o estudo de caso permite um conhecimento mais 

aprofundado do caso, sendo possível entender determinada situação ou fenómeno a 

partir de diversas perspetivas, pois rege-se pela lógica que guia as sucessivas etapas de 

recolha de dados, análise e interpretação da informação dos métodos qualitativos. 

Para a elaboração do presente relatório de estágio, foi utilizada a metodologia de 

pesquisa de estudo de caso, baseada na investigação com técnicas de pesquisa 

exploratória, através de pesquisa bibliográfica, publicada em forma de livros, bem como 

artigos, relatórios, publicações e em outros meios de comunicação que abordem o tema 

em estudo. 
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A metodologia para o desenvolvimento do Estudo de Caso – TIS, foi baseada no 

modelo proposto pela Social Finance12 e deve contemplar os seguintes passos, 

conforme Tabela 3, abordando temas como a compreensão do problema social, a 

sua contextualização em Portugal com consequências e custos, identificação de um 

modelo de intervenção, estruturação de um TIS aplicado ao modelo de intervenção 

proposto, contratualização e avaliação de desempenho. 

 

Tabela 3 - Metodologia utilizada na construção do modelo TIS - Título de Impacto Social.  

Data  

        Tarefas 

Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. 

Compreensão do 

problema social 
        

Identificação do modelo 

de intervenção 

        

Desenvolvimento de um 

Título de Impacto Social   

        

Contratualização         

Avaliação e medição do 

impacto social 
        

Conclusões         

Entrega Final         

Fonte: Própria 

 

Objetivos: 

O principal objetivo deste estudo de caso é o  desenvolvimento de um TIS, 

para determinar a sua aplicabilidade neste projeto, Programa Tabagismo, bem como, 

os trâmites legais para a sua contratualização e a avaliação do impacto social gerado. 

Subdividindo-se em: 

Objetivos gerais, que consistem em descobrir como usar esta nova ferramenta 

financeira, de modo a desfazer a complexidade do modelo, reunindo bases e 

conhecimentos para futura aplicação deste instrumento em novos projetos. 

                                                 
12 A Social Finance, fundada em 2007, é uma organização sem fins lucrativos que faz parcerias com 

o governo, o setor social e a comunidade financeira para encontrar formas melhores de lidar com problemas 

sociais no Reino Unido e além. 
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E, como objetivos específicos o desenvolvimento de cada uma das fases do 

TIS, a partir da recolha de informações e análise de dados estatísticos para 

compreensão do problema social; a investigação de um modelo de intervenção forte, 

que apresente respostas inovadoras para o problema social; o cálculo do valor 

acrescentado para o setor público com a intervenção proposta, fator determinante para 

o desenvolvimento dos TIS; a definição de todos os parâmetros para estruturação e

modelação financeira, como custos totais da intervenção, métricas de resultados, 

mecanismo de pagamento, população-alvo, número de participantes e métricas de 

avaliação do impacto social.  

Aprovada a estrutura de investimento, os objetivo específicos, seguintes, serão 

a contratualização, através de acordos de parcerias, enquadramento legal e submissão 

da candidatura ao Portugal Inovação Social; a gestão de desempenho e a gestão 

financeira do projeto. 

3.3. Revisão da literatura teórica sobre o tema 

3.3.1. O Investimento Social 

De acordo com a European Commission (2019), o investimento social é investir 

em pessoas. Significa políticas destinadas a fortalecer as habilidades e capacidades das 

pessoas e apoiá-las a participar plenamente do emprego e da vida social. As principais 

áreas políticas incluem educação, cuidados infantis de qualidade, cuidados de saúde, 

formação, assistência na procura de emprego e reabilitação.  

Pelas suas características, o investimento social passou a estar na ordem do dia e 

tornou-se tema de abordagem das principais questões sociais da Europa e do mundo. 

Vandenbroucke, Hemerijck, e Palier (2011) afirmam que o paradigma do 

investimento social assenta na argumentação de que uma economia forte tem de ser 

acompanhada, também, por um forte bem-estar da respetiva população e que as despesas 

com proteção social continuam a ser poderosos estabilizadores da atividade econômica, 

especialmente, durante as recessões. As experiências da crise financeira de 2008-2010 

vieram confirmar que esse tipo de keynesianismo ainda é atual e funcional. Os 

orçamentos anti cíclicos dos governos tornaram-se, assim, uma conquista importante e o 
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mundo desenvolvido reforça e melhora o bem-estar social, protegendo as pessoas das 

dificuldades, dos altos e baixos, das economias capitalistas.  

Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico - OECD 

(2016), é, por isso, importante e crucial articular a perspetiva política entre os papéis 

interdependentes que a UE e os Estados-Membros devem desempenhar, com a gestão 

cíclica de crises económico-financeiras, visando uma reforma interna das prioridades de 

investimento social a longo prazo. Para tal, é necessária a implementação de uma forte 

narrativa social de uma Europa solidária como um dos princípios fundadores da 

cooperação europeia. O desafio crítico está, agora, em reorientar o amplo apoio político 

do estado de bem-estar social na maioria dos Estados-Membros da UE para a criação de 

um novo modelo de estado social que melhore e capacite os cidadãos e os estados que 

enfrentam a mudança social e a concorrência global. 

Baseado na Eurofound (2013), a criação de um "pacto de investimento social da 

UE", baseado numa visão clara do progresso social do século XXI, poderia ser útil, nestes 

tempos difíceis, para restaurar a confiança na UE. A Europa 2020 e o Tratado de Lisboa13 

(que estabelece o compromisso normativo da UE a uma economia social de mercado, 

altamente competitiva no seu artigo 3.º e uma cláusula social horizontal no artigo 9.º) dão 

melhores instrumentos de governação aos países membros, conduzindo-os a uma melhor 

e mais equilibrada abordagem da integração no mercado. Uma União Europeia com 

órgãos mais responsáveis perante os seus cidadãos e uma União Europeia social, mais 

realista, quanto à dimensão e funcionamento do seu Estado-social, é o que os seus 

cidadãos esperam agora. 

Galitopoulou e  Noya (2016), afirmam que o apoio aos TIS ficou bem explícito 

no lançamento da “task force” de Investimento de Impacto Social 2013 como parte da 

agenda da cimeira do G8 sob a Presidência do Reino Unido. A primeira reunião presidida 

por Sir Ronald Cohen teve lugar na Casa Branca no mesmo ano. Em junho de 2014, o 

papa expressou, também, seu apoio a investimento de impacto social afirmando que: “É 

urgente que governos em todo o mundo se comprometam a desenvolver um quadro 

internacional capaz de promover um mercado de investimentos de alto impacto e, para 

combater uma economia que exclui e rejeita”.  No final os TIS foram considerados a peça 

                                                 
13 O Tratado de Lisboa é um tratado que foi assinado pelos Estados-membros da União Europeia em 

13 de dezembro de 2007, e que reformou o funcionamento da União em 1 de dezembro de 2009, quando 

entrou em vigor. Ele emenda o Tratado da União Europeia e o Tratado que estabelece a Comunidade 

Europeia.  
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central do relatório final do Investimento no Impacto Social porque eles combinavam três 

elementos principais em uma única ferramenta: empreendedorismo, inovação e 

investimento. 

Também os governos nacionais, ao preocuparem-se com o bem-estar da sua 

população, procuram alcançar um forte impacto social. A natureza duradoura da pobreza, 

falta de habitação, desemprego e outros problemas sociais de difícil solução sugerem que 

uma abordagem mais variada possa ser útil e complementar. Além disso, o investimento 

social de impacto - exemplificado pelos TIS - abre o mundo para novos investidores e 

outros financiadores do setor social, oferecendo a perspetiva de criação de empresas 

sociais e levando, também, organizações sociais a tornarem-se mais abertas e atrativas. 

Nesta perspetiva, um TIS pode ser definido como “um contrato com o setor público ou 

autoridade governamental, tendo em vista a obtenção de melhores resultados sociais em 

determinadas áreas e entregando parte das economias obtidas aos respetivos investidores 

”. Gustaffson-Wright, num importante estudo de TIS, da A Brookings Institution, (2015), 

define-os como um mecanismo que utiliza o capital privado para serviços sociais e 

incentiva a realização de resultados tornando o reembolso dependente do sucesso. 

O Investimento Social em Portugal 

 De acordo com Serra et al. (2015), os desafios sociais e económicos que levaram 

ao aparecimento da perspetiva do investimento social, continuam tão relevantes e 

importantes hoje, como há dez anos atrás. Os resultados das crises económicas e 

demográficas, que vão sendo vividas, exigem a necessidade de reforço do capital humano 

e crescimento do emprego, bem como a importância da diminuição da pobreza e de 

políticas de previdência social, já que pressões orçamentais de curto prazo, não podem 

ser eliminadas. 

 Embora o paradigma de investimento social prometa altas taxas de retorno sobre 

o investimento, com um emprego mais alto, maior produtividade e famílias socialmente

mais consolidadas, o investimento social não sai barato, tornando-se, portanto, necessário 

o recurso a receitas fiscais adicionais. Para tal a UE deve complementar, a sua supervisão

orçamental e macroeconómica com um Pacto de Investimento Social eficaz, de modo a 

orientar as políticas de austeridade orçamental de longo prazo e de enquadrar os custos 

salariais, numa perspetiva mais ampla de competitividade. 
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A inovação é um elemento essencial da política de investimento social, uma vez 

que as políticas sociais exigem adaptação constante a novos desafios, o que significa 

desenvolver e implementar novos produtos, serviços e modelos, testando-os e 

favorecendo os mais eficientes e eficazes, sem esquecer a sua avaliação. 

A inovação social é, também, um fenómeno em forte crescimento que dá à 

sociedade novas e mais eficazes abordagens para resolver problemas sociais prementes e 

negligenciados.  

As empresas sociais e o setor terciário, com instrumentos de capacitação e apoio, 

podem complementar os esforços do setor público e serem pioneiras no desenvolvimento 

de novos serviços e mercados para os cidadãos e as administrações públicas.  

Segundo McHugh, Sinclair, Roy, Huckfield, e  Donaldson (2013) esta tendência, 

ainda que em fase experimental, está a tornar-se global de forma muito rápida, enquanto 

se consolidam propostas que têm o potencial de alterar profundamente, o modo como se 

justificam, sustentam e aplicam as políticas sociais. O termo mais geral que enquadra esta 

mudança nas políticas e intervenção social é “investimento social” e enforma as políticas 

sociais europeias, como se pode ver no Social Investment Package 2013.  

Um ecossistema que promove o pagamento, baseado em resultados, está em 

desenvolvimento no país. O acordo Portugal 2020 tem um foco claro nos resultados e 

resultará num fluxo significativo de dinheiro para o setor social português de 2014 a 2020. 

De acordo com OECD  (2016), Portugal tem visto, duas grandes iniciativas a assumir um 

papel de liderança no desenvolvimento do ecossistema de investimento social no país: o 

Grupo de Investimento Social Português e o Portugal Inovação Social, entidades 

catalisadoras que utilizam Fundos Estruturais Europeus e de Investimento – FEEI, para 

promover o investimento social, através de instrumentos financeiros como os TIS, como 

podemos ver através da Figura 4.  
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Figura 4 - Ecossistema investimento social português 

Fonte: Nota de Investigação no 3 - Títulos de Impacto Social  (2014) 

 Grupo de Investimento Social Português

O Grupo de Investimento Social Português14 foi lançado em julho de 2014, como 

uma iniciativa de um ano, para promover uma discussão significativa e informada sobre 

o potencial do investimento social em Portugal. A Comissão Europeia deu um forte

financiamento para apoiar o trabalho. O grupo de trabalho, que veio a ser criado, abordou 

esse tema por meio de reuniões plenárias, reuniões paralelas, grupos de trabalho e grupos 

focais, tendo sido, os seus resultados, apresentados no Fórum Mundial de Inovação Social 

2015 com o lançamento do respetivo relatório final. 

Aí foram apresentadas cinco recomendações, com os principais desafios para o 

setor de investimento social global. As recomendações foram as seguintes: 

1. Fortalecer as organizações sociais por meio de programas de capacitação.

2. Introduzir instrumentos financeiros adequados às organizações sociais e à

inovação social.

3. Promover uma cultura baseada em resultados nos serviços públicos

(habilitação governamental).

4. Configurar um centro de conhecimento e recursos (inteligência de

mercado).

5. Promover intermediários especializados para facilitar o acesso ao capital.

14 Grupo de Investimento Social Português-Task-force criado em julho de 2014, financiado pela 

Comissão Europeia, para apoiar o desenvolvimento e liderança do emergente mercado de investimento 

social de Portugal. No decorrer do seu trabalho a Força Tarefa, procurou entender como as diferentes partes 

de um mercado, englobando organizações sociais, comissários do governo, intermediários e investidores, 

trabalham em conjunto para criar um ambiente de sucesso no qual as necessidades das diferentes partes 

interessadas são abordadas e melhores resultados são alcançados por pessoas vulneráveis. 
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O Grupo de Investimento Social Português realçava que, para encarar os obstáculos 

financeiros enfrentados pelo setor social, era necessária uma abordagem colaborativa. 

Organizado pela Fundação Calouste Gulbenkian15, com o apoio do Laboratório de 

Investimento Social16 e Social Finance UK, o grupo de trabalho reuniu diferentes 

organizações e recolheu informações de todo o país para pensar em como apoiar a 

inovação social e construir um mercado de investimento social. Neste sentido surge a 

iniciativa pública Portugal Inovação Social. 

 

 Portugal Inovação Social 

A Estrutura de Missão Portugal Inovação Social - EMPIS, criada pela Resolução 

de Conselho de Ministros nº 73-A/2014 de 16 de dezembro, alterada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 74/2016 e pela Resolução de Conselho de Ministros 

nº157/2017, é a entidade pública encarregue de implementar esta iniciativa. 

Criada no âmbito do Portugal 2020, a iniciativa Portugal Inovação Social é o 

primeiro programa de um estado membro destinado à dinamização da Inovação Social 

financiado pelos Fundos Estruturais Europeus. Iniciativa pioneira e transversal 

mobilizou, mais de 150M€ de fundos do Portugal 2020, para a dinamização do 

ecossistema potenciador das IIES, em Portugal. 

 Também a criação de práticas de investimento social que trouxessem novos 

atores (empresas e investidores) e maior dinamismo ao financiamento da inovação social 

eram objeto deste programa, conforme Figura 5.  

                                                 
15 Fundação Calouste Gulbenkian-Organização sem fins lucrativos. Nascida em 1956 como uma 

fundação privada portuguesa dedicada a toda a humanidade, tem procurado fomentar o conhecimento e 

melhorar a qualidade de vida das pessoas através das Artes, da Beneficência, da Ciência e da Educação. 

Nos próximos cinco anos, a atividade da Fundação estará orientada fundamentalmente para a Coesão e 

Integração Social, a Sustentabilidade e o Conhecimento. 

         16O Laboratório de Investimento Social (LIS) foi criado em 2013, por iniciativa da Fundação Calouste 

Gulbenkian (FCG) e pelo IES Social Business School, em parceria com a Social Finance UK. Até ao final 

de 2017, o LIS lançou e monitorizou 4 Títulos de Impacto Social, levantou 3M EUR em investimento para 

Start ups de impacto social e lançou três programas de aceleração e capacitação para o investimento em 

Lisboa e no Porto. 

http://investimentosocial.pt/
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Figura 5: Nova abordagem aos problemas sociais-Inovação Social 

Fonte: Títulos de Impacto Social (2019) 

Em junho de 2018, a iniciativa Portugal Inovação Social, em parceria com a MAZE, 

(antigo Laboratório de Investimento Social - LIS, e ligada à Fundação Gulbenkian) 

trabalhou com empreendedores e investidores para desenvolver soluções eficazes na 

resolução de projetos sociais e ambientais, no âmbito do protocolo de colaboração. 

Celebrado em julho de 2016 entre a Ministra da Presidência e da Modernização 

Administrativa, em representação do Estado Português, e a Fundação Calouste 

Gulbenkian, apresentou publicamente a  One Value, uma plataforma online, de acesso 

livre, que visa a disponibilização de informação sobre o investimento público para 

respostas sociais. A Proteção Social, Educação, Saúde, Emprego e Justiça são, algumas 

dessas áreas. Entidades públicas como o Instituto de Segurança Social, a Direção-Geral 

da Educação, a Administração Central do Sistema de Saúde, o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais foram 

algumas das entidades colaborativas. 

http://onevalue.gov.pt/
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Instrumentos de Financiamento – Portugal Inovação Social 

O Portugal Inovação Social atua através de quatro instrumentos de financiamento 

complementares entre si, Figura 6, e que acompanham o ciclo de vida das IIES. 

 

Figura 6: Instrumentos de financiamento – Portugal Inovação Social 

Fonte: Títulos de Impacto Social (2019) 

1. Capacitação para o investimento social 

Destinado a apoiar o desenvolvimento das competências organizativas e de 

gestão das equipas envolvidas na implementação de IIES, a colmatar lacunas e a preparar 

as organizações que as implementam, para gerar impacto social e captar investimento 

social. 

2. Parcerias para o impacto 

Estas parcerias têm como finalidade apoiar a criação, implementação e 

crescimento de projetos de inovação social, assegurando 70% das suas necessidades de 

financiamento, devendo o restante ser assegurado por investidores sociais  públicos ou 

privados, em formato de cofinanciamento, contribuindo, desta forma, para um modelo de 

financiamento mais estável, eficaz e duradouro.  

 

 

http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/programas-de-financiamento/capacitacao-para-o-investimento-social/
http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/programas-de-financiamento/parcerias-para-o-impacto/


37 

3. Títulos de Impacto Social (TIS)

Este instrumento tem vantagens específicas para o Estado ao: 

 estimular a experimentação de soluções que sejam potencialmente mais 

eficientes na resolução de problemas sociais, com o risco dessa 

experimentação a ficar do lado do investidor social; 

 promover a adoção de uma cultura de experimentação e inovação dentro da 

Administração Pública; 

 ensaiar uma nova lógica de investimento público baseada no pagamento em 

função de resultados mensuráveis e não no financiamento da capacidade 

instalada. 

Benefícios fiscais e outras vantagens para investidores sociais 

O Orçamento de Estado de 2018 previu, pela primeira vez, um benefício fiscal que 

incentivasse o investimento em TIS. Com a aprovação da norma, Portugal tornou-se o 

segundo país do mundo a criar incentivos fiscais de apoio a TIS, permitindo que todos os 

fluxos financeiros que as empresas invistam em TIS possam ser reconhecidos, em sede 

de Imposto sobre Rendimento de pessoa Coletiva - IRC, como gastos desse exercício com 

majoração de 130%. Esse valor é semelhante ao atualmente previsto para donativos e 

mecenato. 

4. Fundo para a Inovação Social (FIS)

Com uma dotação de 55 milhões de euros, o Fundo para a Inovação Social - FIS 

dirige-se a IIES em fase de consolidação ou expansão. 

A criação e a implementação de um ecossistema favorável e uma estrutura 

reguladora e apropriada serão contributos de sucesso para os projetos em 

desenvolvimento do mercado de investimento social. Já as barreiras regulatórias poderão 

dificultar esse processo, restringindo as atividades das partes envolvidas, desde 

autoridades governamentais, investidores, intermediários e prestadores de serviços.  

3.3.2. Título de Impacto Social 

Segundo a Social Finance (2019b) um TIS é um mecanismo de financiamento 

inovador no qual os governos e outras entidades responsáveis acordam com prestadores 

http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/programas-de-financiamento/titulos-de-impacto-social/
http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/programas-de-financiamento/fundo-para-a-inovacao-social/
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de serviços sociais, tais como empresas sociais ou organizações sem fins lucrativos, e 

investidores, um pagamento pela entrega de resultados sociais pré-definidos 

A seguir, com base no pressuposto de que o projeto inovador pode resolver o 

problema social e alcançar melhores resultados, um ou mais investidores decidem 

financiar o projeto. O setor público, que beneficia com uma redução de custos caso o 

problema seja resolvido, utiliza uma parte dessas poupanças para reembolsar o(s) 

investidor(es). O reembolso está condicionado à uma avaliação independente, que deverá 

comprovar que os resultados e o impacto acordados foram realmente alcançados, 

conforme Figura 7: 

 

Figura 7- Ilustração do modelo de um Título de Impacto Social 

Fonte: Pue (2016) 

As Obrigações de Impacto Social, TIS, estão espalhando-se pelo mundo e vêm 

acumulando, cada vez mais, atenção dos governos e autoridades públicas, investidores, 

prestadores de serviços sociais, pesquisadores e avaliadores, entre outros, nos últimos 

anos. Ao mesmo tempo, desencadeiam debates, muitas vezes polêmicos, em torno de 

questões como a prestação de serviços sociais e a busca pela eficiência, a transferência de 

risco do setor público para o privado e o que isso implica para os provedores de serviços 
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sociais, a capacidade de monitorar e avaliar melhores resultados, e a necessidade cada 

vez mais premente de investir em intervenções preventivas com altos retornos a longo 

prazo.  

De acordo com, OECD (2016), os TIS são instrumentos complexos, envolvem 

vários stakeholders vindos de diferentes setores, em que o tempo, o conhecimento técnico 

e o compromisso de colaborar são indispensáveis para estabelecer um TIS.  

Goerg e Hamman (2017) consideram que sob os TIS o governo contrata o setor 

privado e investidores para fornecerem serviços sociais, mas o pagamento depende da 

obtenção de resultados sociais pré acordados. O foco nos resultados, não nos insumos ou 

produtos do serviço social, e na natureza contingente dos pagamentos, cria incentivos de 

desempenho real para provedores de serviços e investidores e transfere o risco financeiro 

para o setor privado. Portanto, os contribuintes só pagam por resultados bem-sucedidos. 

Este instrumento tem vantagens específicas para o Estado: estimula a 

experimentação de soluções que são, potencialmente, mais eficientes na resolução de 

problemas sociais, com o risco dessa experimentação a ficar do lado do investidor social, 

promove a adoção de uma cultura de experimentação e inovação dentro da 

Administração Pública e, finalmente, ensaia uma nova lógica de investimento público 

baseada no pagamento em função de resultados mensuráveis e não, simplesmente, no 

financiamento da capacidade instalada. 

Liebman (2011), afirma que o objetivo dos TIS é permitir que o governo destine 

recursos financeiros para prioridades sociais e económicas para financiar iniciativas de 

bem-estar cuja implementação irá reduzir os gastos públicos. 

Fraser, Tan, Lagarde, e Mays (2018), refletem sobre as dificuldades potenciais das 

negociações em torno dos contratos baseados em resultados do TIS. Estas são atribuídas 

a uma combinação da complexidade intrínseca dos TIS à novidade do processo; aos 

serviços inovadores; e à contratação de resultados que levanta novas questões para os 

atores envolvidos. Segundo  (Disley e  Rubin  2014; Disley, Rubin, Scraggs, Burrowes, 

e Culley  2011; Jolliffe e  Hedderman  2014), os relatórios sobre o TIS, implementado 

na Prisão de Peterborough, o primeiro lançado no Reino Unido, destacaram a extensão 

das discussões que continuaram, sobre os métodos estatísticos usados para medir os 

resultados, a definição dos beneficiários, as limitações dos dados sobre os resultados e 

a necessidade de dar conta das mudanças nas circunstâncias ao longo do tempo. 

Enquanto Tan et al.(2015) afirmam em estudos empíricos, mais recentes, dos TIS pilotos 
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do Reino Unido sugerem que grupos contratuais são, frequentemente, difíceis de 

encontrar e, portanto, não prevalecem em abordagens para avaliar ou medir seus 

resultados. De acordo com Butler, Bloom, e Rudd, (2013), esta situação foi destacada 

como um problema crescente para o desenvolvimento do TIS, por exemplo, nos EUA. 

Os defensores do empreendedorismo social veem estas dificuldades como um 

desafio em direção a um aprofundamento de investimentos e práticas comerciais, 

socialmente mais responsáveis, em todo o mundo (Bugg-Levine e Emerson, 2011; Porter 

e Kramer, 2006). Segundo Shiller (2013), através da demonstração da sua utilidade 

social, aspetos perigosos do capitalismo financeiro, podem ser compensadores e podem 

permitir aos investidores melhorar sua imagem pública. Nicholls e Murdock (2012) 

consideram, entretanto, que os defensores do empreendedorismo social, e muitos 

observadores continuam a sugerir uma mudança cultural, mais profunda, nas abordagens 

ao investimento, para o qual os TIS poderiam contribuir. 

Segundo, Wilson (2014) o investimento, através dos TIS também, oferece um 

novo fluxo de receita potencial para os financiadores privados. Com efeito os TIS ao 

provarem ser eficazes, também darão, aos investidores, um retorno sobre seu 

investimento. Sussex (2001), considera que assim, o setor financeiro privado poderia 

obter acesso a mais fundos públicos, como acontece com a Iniciativa de Financiamento 

Privado - PFI, tipo de contrato popular no Reino Unido, introduzido na década de 1990, 

que permite financiamento privado para financiar investimentos de capital em projetos 

de infraestruturas públicas,  por exemplo, novos hospitais e prisões, e outros 

mecanismos de financiamento, bem como contratação privada de serviços públicos. 

Brandstetter e  Lehner (2014), afirmam que tal acesso a fluxos de receita pública, através 

dos TIS, poderia ser lucrativo se eles fossem incluídos, em carteiras ajustadas ao 

risco do mercado de investimento social ou de impacto.  

Entretanto as avaliações do processo dos TIS, em diferentes países e áreas 

políticas, identificaram um número considerável de desafios associados à sua criação e 

ao estabelecimento de contratos baseados em resultados. 
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Nos últimos anos, os TIS espalharam-se por uma série de domínios de políticas 

públicas em vários países, conforme Figura 8 promovidos com base, no fato, de que 

eles podem oferecer soluções rentáveis para governos, investidores, provedores de 

serviços e usuários. 

Figura 8- Tendências dos TIS lançados no Reino Unido e no resto do mundo 

Fonte: Ramsden, Noya, & Galitopoulou (2016)  

Quanto ao resultado alcançado, em vez de depender de medidas de processo ou 

pagamentos iniciais para serviços prestados, ele passou a ser parte de um objetivo de 

longo prazo para aumentar a responsabilização, através de ferramentas de reembolso, 

permitindo a medição explícita do seu desempenho. Callanan e Law (2012), 

consideram que, além disso, os TIS representam um novo alinhamento ou colaboração 

entre financiadores privados, provedores não-governamentais e organizações públicas, 

que ultrapassam as tradicionais barreiras públicas, privadas e sem fins lucrativos. 

Para os formuladores de políticas sociais, a lógica TIS encontra-se no potencial 

que pode manter ao promover um maior envolvimento do setor financeiro no que diz 

respeito ao financiamento e à troca de conhecimentos para aumentar a prestação de 

serviços públicos e não lucrativos. 

Um insuficiente número de dados dos resultados alcançados, uma fraca 

avaliação quantitativa dos impactos e o fato da maioria dos TIS operacionais estarem em 

fase de estágio de implementação inicial, resta a  avaliação da plausibilidade do que 

já é conhecido. A narrativa da reforma do setor público pode parecer plausível, por 
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exemplo, para formuladores de políticas e agentes de serviços, desde que se conheça a 

eficácia superior dos intervenientes do setor terciário privado e a superioridade dos 

contratos baseados em resultados sobre formas mais convencionais. No entanto, 

Dunleavy, Margetts, Bastow e  Tinkler (2005), afirmam que as evidências sugerem 

que o uso de fornecedores que não sejam do setor público não é garantia de 

desempenho superior e  que os contratos relacionados ao desempenho têm sucesso 

misto. 

Embora o financiamento privado, via TIS, possa ajudar os investidores a 

gerirem os riscos financeiros associados ao projeto, eles ainda enfrentam os riscos 

operacionais e de reputação associados ao fracasso, já que a responsabilidade final de 

lidar com essas questões é do financiamento público.  Nessa perspetiva, os benefícios 

dos TIS podem ser mais limitados do que o previsto. 

Por estes motivos, torna-se importante que os formuladores de políticas sociais 

façam uma avaliação realista dos prováveis benefícios e desvantagens de um TIS, caso a 

caso, em vez de assumir que qualquer TIS fornecerá uma solução ganhadora. 

Até hoje, houve poucos estudos comparativos, relativos a custos/benefícios, entre 

TIS ativos e outros métodos alternativos de financiamento que visassem fornecer o 

mesmo serviço ao mesmo tipo de usuários. Dado que os TIS devem trazer mais 

rigor na avaliação e monitorização do desempenho para o setor não lucrativo e 

voluntário, a falta de dados quantitativos e a avaliação dos resultados são preocupantes. 

Espera-se que a futura implementação dos TIS permita aos investigadores avaliar, até 

que ponto, os TIS trazem os benefícios defendidos pelos seus proponentes e a forma 

como é concretizada. Esta avaliação poderia ser conseguida através de um exame 

detalhado dos contratos de TIS, bem como o acesso a dados quantitativos e qualitativos 

sobre a população-alvo e, idealmente, a criação de um grupo de acompanhamento do 

projeto. 

O primeiro projeto piloto no mundo foi lançado no Reino Unido em 2010, num 

empreendimento cooperativo entre o Ministério da Justiça do Reino Unido e a 

organização de investimentos de impacto Social Finance, conforme Figura 9: 
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Figura 9-  Visão Global de Peterborough SIB 

Fonte: Disley & Rubin (2014) 

 

Tinha como objetivo reduzir a reincidência de pessoas libertadas de prisão, em 

7,5% dentro de 12 meses, após o lançamento. A área de finanças sociais arrecadou 5 

milhões de libras de 17 investidores para financiar um consórcio de várias organizações 

que trabalharam durante seis anos com 3.000 pessoas libertadas da prisão de 

Peterborough. O programa ajudou os ex infratores a encontrar residências permanentes 

e empregos, além de oferecer terapias de abandono de drogas e de álcool (principais 

causas da detenção), de aconselhamento psicológico e serviços de apoio familiar. 

As partes concordaram que, se a meta estabelecida fosse atingida, o governo 

reembolsaria o investimento inicial com uma percentagem de juros anuais para os 

investidores. 

Os resultados finais foram positivos e o Peterborough Social Impact Bond reduziu 

a reincidência de infratores com sentença curta em 9%, superando a meta de 7,5% 

estabelecida pelo contrato com o Ministério da Justiça do Reino Unido. Como resultado, 

os 17 investidores no Peterborough Social Impact Bond receberam um único pagamento 

representando o capital inicial mais um acréscimo de cerca de 3% ao ano para o período 

de investimento. 
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Em Portugal, em janeiro de 2015, a Câmara Municipal de Lisboa - CML, a 

Fundação Calouste Gulbenkian, a Code for All, a MAZE, na altura conhecida por – 

Laboratório de Investimento Social e a School of Business and Economics – NOVA SBE 

formaram uma parceria para em conjunto lançar o primeiro TIS, Academia de Código 

Júnior - ACJr. 

No caso da ACJr, o problema social abordado foi o fraco desempenho escolar de 

uma grande parte dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico de algumas escolas em 

Lisboa. As elevadas taxas de retenção representavam um custo direto de cerca de 3,000 

€, por aluno. A Fundação Calouste Gulbenkian decidiu financiar a intervenção na 

ACJr na expectativa de que o ensino da programação informática pudesse melhorar 

o desempenho dos alunos. Caso o aproveitamento e o desenvolvimento cognitivo 

fosse superior em 10% (quando comparado com um grupo de alunos que não receberam 

a intervenção da ACJr), a Fundação veria reembolsado o seu investimento para poder 

reinvestir em novos projetos de inovação social, Figura 10. 

Figura  10:  Causas e Consequências do reduzido desempenho escolar 

               Fonte: MAZE (2018) 

Os  resultados  apresentados  pela  Nova SBE  sugerem  que: 

 A nível      do raciocínio  lógico, os    alunos  que  participaram  no  projeto  ACJr 

tiveram, em  média, um desempenho superior  aos       alunos     que     não participaram  

(grupo de controlo). 

 Em   todas as escolas, as turmas  de tratamento  tiveram, em  média, notas  mais 

altas a Matemática  quando  comparadas  com    as    turmas  de  controlo.  

 A  diferença     entre os grupos de tratamento e os grupos de controlo foi maior nas 
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escolas inseridas em Territórios Educativos de Intervenção Prioritária - TEIP. 

 Nas  escolas  TEIP,  as  notas a  Português  do  grupo    de  tratamento   foram  mais

altas que as  notas  do  grupo  de controlo.

No fim do projeto, a CML reembolsou a Fundação Calouste Gulbenkian em cerca 

de 25% do seu investimento inicial, uma vez que as métricas de resultado foram 

parcialmente alcançadas.  

O projeto foi considerado um sucesso para todas as partes envolvidas, pelas 

aprendizagens geradas e pela possibilidade de injetar bases de avaliação científica e 

rigorosa na avaliação dos resultados do projeto. No geral, os alunos que participaram no 

projeto ACJr apresentaram um desempenho escolar superior e uma melhoria na sua 

capacidade de raciocínio lógico 

O projeto piloto, TIS, ACJr serviu para criar uma base de evidência sobre o seu 

impacto e resultados de determinado problema cuja elevada incidência tem um grande 

custo  para o setor público.  

Panorama TIS 

Segundo a Social Finance (2019), Até fevereiro deste ano, foram lançados 131 TIS em 

todo o mundo dos quais 22 na área da saúde, com especial incidência no Reino Unido 

e nos Estados Unidos. Vários estados membros da União Europeia, incluindo Finlândia, 

Holanda, Bélgica, Alemanha e Portugal, também iniciaram os seus primeiros projetos 

de vínculo de impacto social, em diferentes áreas. Atualmente existem à volta de 69 

modelos TIS em construção em diferentes partes do mundo e já foram mobilizados 

cerca de 426 milhões de dólares, o que representa um impacto em 1.062.030 de pessoas. 

A realidade portuguesa beneficia de estruturas já existentes na prestação de 

serviços sociais: – o setor público, a nível central e local; as organizações e 

empreendedores sociais; os investidores sociais, nomeadamente as fundações, mecenas e 

empresas através dos seus orçamentos de responsabilidade social. 

O próximo passo em Portugal seria alinhar as motivações destes diversos atores 

com o objetivo de incentivar a inovação na prestação de serviços de apoio social e 

melhoria na qualidade de vida das pessoas desfavorecidas. 

Neste sentido, já foram lançados em Portugal 4 TIS. O primeiro, realizou-se em 

2015, como projeto-piloto, através da Fundação Calouste Gulbenkian visando a 

educação e a infância, e os demais financiados pela Portugal Inovação Social, com 
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um investimento total de 1.72 milhões de euros e 611 d e  pessoas beneficiadas. 

De acordo com a Figura 11. 

 

Figura 11- Banco de dados global de bónus de impacto – Portugal 

Fonte: Social Finance (2019a)  

 

 

3.4. Desenvolvimento do - TIS 

Para compreender o impacto financeiro de um problema social e o valor que cria 

uma determinada intervenção que se dedique à sua resolução, é necessário entender o 

problema social e o custo que pode ser evitado se o mesmo for concretizado de forma 

eficiente, considerando: 

1) Compreensão do problema – Tabagismo; 

2) Investigação de um modelo de intervenção – Programa Tabagismo; 

3) Desenvolvimento do caso de estudo. 

 

Neste sentido, foi elaborado este estudo de caso, para determinar a 

aplicabilidade de um TIS, na área da saúde, através do Programa Tabagismo, tendo 

como propósito o desenho da implementação, na Unidade de Saúde Familiar Global 

- USFG, da abordagem sistémica e estandardizada da intervenção breve no tabagismo 
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pelos profissionais de saúde, de modo a operacionalizar e otimizar os recursos 

existentes, nos centros de saúde, nomeadamente o software e os recursos humanos. E, 

ainda, complementar o Programa Tabagismo, acrescentando a componente 

comportamental/motivacional no projeto, que seria uma abordagem personalizada, 

consoante as necessidades de cada utente, identificando os “gatilhos” que levam o utente 

a fumar, possibilitando deste modo, atuar nas duas vertentes terapêuticas, farmacológica 

e comportamental, bem como na introdução de hábitos de vida saudável, nutrição e 

exercícios físicos, de forma a garantir o sucesso desta intervenção. 

Estruturação do Título de Impacto Social 

a) Identificação do Valor acrescentado para o Setor Público

O valor acrescentado para o setor público resulta na compensação de custos 

resultantes da aplicação deste modelo. A compensação de custos foi calculada 

subtraindo, para um grupo de intervenção com dimensão pré-definida, o custo da 

atual situação (utentes fumadores) ao custo da intervenção. 

b) Definição do modelo financeiro

O modelo financeiro tem como objetivo estimar os custos das intervenções, as 

despesas gerais e outros custos fixos que, juntos, determinam o nível de 

investimento necessário ao longo do período TIS. 

O modelo financeiro requer a consideração de três fatores: custos de 

intervenção; valores dos outcomes com recurso a indicadores e estrutura de 

investimento.  

A análise destes fatores permite concluir a viabilidade do modelo TIS 

aplicado ao Programa Tabagismo, conforme Figura 12, de modo a dar seguimento 

ao procedimento concursal. 
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ESTRUTURA – TIS 

 

Figura 12 - Estrutura de um TIS – Títulos de Impacto Social 

Fonte: Adaptado de Social Finance (2013) 
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3.4.1. A Compreensão do problema social – Tabagismo 

O tabaco mata e fumar é uma das principais causas evitáveis de doenças crónicas, 

resultando em perda de qualidade de vida e em mortalidade prematura. Segundo Bordalo 

et al. (2015), estimam-se que, em 2013, o tabaco tenha contribuído para cerca de 21% 

da mortalidade por cancro, 31% da mortalidade por doenças respiratórias e 9% da 

mortalidade por doenças cérebro-cardiovasculares. Fumar agrava o risco de diabetes, de 

tuberculose e de cegueira. Fumar reduz a fertilidade e tem graves consequências para a 

saúde da mulher grávida, do feto e da criança. O fumo ambiental do tabaco tem, 

igualmente, efeitos nocivos imediatos e a longo prazo, não existindo um limiar seguro de 

exposição. 

World Health Organization  - WHO (2015) afirma que, o consumo de tabaco, 

na Europa, é responsável por um milhão e 200 mil mortes anuais, número que tende a 

ascender aos dois milhões. Em Portugal, o consumo de tabaco atinge cerca de 20 a 

26% da população, com predomínio de três homens e meio para cada mulher.  

O relatório do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo 

(2017), apresentado pela Direção Geral de Saúde - DGS, revela que morreu uma pessoa 

a cada 50 minutos, em Portugal, em 2016, por doenças atribuíveis ao tabaco. Dos 11.843 

óbitos causados pelo tabaco ocorridos em 2016 (10,6 % do total de mortes no país), 9.263 

eram homens (16,4 % do total dos que morreram) e 2.581 eram mulheres (4,7 %). 

Conforme Figura 13. 

Figura 13: Mortes atribuíveis ao tabaco – todas as idades 

Fonte: Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo (2017) 
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Segundo Nunes (2013), no relatório do Programa Nacional para a Prevenção e 

Controlo do Tabagismo divulga dados de 2016, com base em estimativas elaboradas 

pelo  Institute of Health Metrics and Evaluation - IHME, segundo os quais, nesse ano, 

morreram em Portugal mais de 11.800 pessoas por doenças atribuíveis ao tabaco. Nos 

homens, a maior percentagem de óbitos atribuíveis ao tabaco registou-se no grupo etário 

dos 50 aos 59 anos (cerca de 30 % dos óbitos), enquanto nas mulheres o grupo etário com 

maior mortalidade foi o dos 45 aos 49 anos (14,5 % do total de óbitos). 

Segundo Nunes e Narigão (2016), o tabaco foi responsável por 46,4 % das mortes 

por Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica- DPOC, 19,5 % das mortes por cancro, 2 % das 

mortes por infeções respiratórias do trato inferior, 5,7 % das mortes por doenças cérebro 

e cardiovasculares e 2,4 % das mortes por diabetes, Figura 14. 

 

Figura 14 - O tabaco contribui para a morte por diversas doenças 

Fonte: Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo (2017) 

 

A prevalência de consumidores diários ou quase diários de tabaco, entre 2012 e 

2016/17, registou uma ligeira redução, passando de 95,2 % para 94,0 %. 

Um estudo do Euro barómetro, citado no documento, refere que, em 2017, cerca 

de um terço das pessoas fumadoras disse ter tentado parar de fumar em algum momento, 

6,3 % nos últimos 12 meses e 30,1 % há mais de um ano. 
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Segundo Balsa, Vital, e Urbano (2014), conforme a relação do tabagismo nos 

jovens, aponta que a idade média de início de consumo reportada pela população entre os 

15 e os 24 anos passou dos 15 para os 16 anos. 

Segundo o (INE 2009 e 2014), Inquérito Nacional de Saúde a comparação das 

prevalências obtidas,  em função do sexo, evidência uma diminuição dos consumidores 

diários no sexo masculino (de 27,5% para 23,5%) e um ligeiro aumento dos 

consumidores diários do sexo feminino (de 10,6% para 10,9%). Relativamente à 

percentagem de pessoas que nunca fumaram, esta diminuiu quase 5 pontos percentuais, 

de 62,9%, em 2005/2006, para 58,2% em 2014, o que traduz um aumento da 

experimentação do consumo. 

 Balsa et al.(2014), revelam que a prevalência de consumidores, com 15 ou mais 

anos, ronda os 20%. A prevalência de consumidores diários registou uma redução de 

quase 2 pontos percentuais, passando de 18,7% para 16,8%. Já a percentagem de ex-

fumadores aumentou quase 6 pontos percentuais (de 16,1% para 21,7%), Figura 15. 

Figura 15: Mais pessoas deixaram de fumar – população residente, 15 ou mais anos, 2014 

Fonte: (INE  2009 e 2014) 
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A promoção da cessação tabágica é a abordagem que permitirá reduzir a 

mortalidade por doenças associadas ao tabaco nos próximos vinte a trinta anos. Parar de 

fumar antes da meia-idade oferece os maiores benefícios. 

Embora nos últimos anos se tenha registado uma melhoria em alguns indicadores, 

segundo WHO (2015), as estimativas indicam que serão necessários mais esforços no 

sentido de alcançar a meta de redução relativa de 30% na prevalência de fumadores, na 

população com 15 ou mais anos, até 2025. 

Uma abordagem global e intersetorial, apoiada pelas organizações da sociedade 

civil e pelos cidadãos, que otimize as sinergias entre diferentes estratégias educativas, de 

prevenção e tratamento, legislativas, económicas e sociais constitui o princípio orientador 

para a redução da sobrecarga de saúde, social e económica imposta pelo tabaco. 

 

Carga e custo da doença atribuível ao tabagismo em Portugal 

 

 Fumar impõe um pesado ónus económico em todo o mundo, particularmente na 

Europa e na América do Norte, onde a epidemia do tabaco está mais avançada. Esses 

resultados destacam a necessidade urgente dos países implementarem medidas mais 

fortes de controlo do tabagismo para lidar com esses custos. 

O último estudo que se conhece sobre o assunto foi realizado por Gouveia et al., 

(2007) e visa estimar o impacto do tabagismo na saúde da população e os custos do 

sistema de saúde portugueses. 

Nesse mesmo estudo, Gouveia et al. (2007) enfocam que Custos das Doenças – 

CuD, provocadas pelo tabagismo para o sistema de saúde português, é usado para estimar 

o custo econômico das doenças atribuíveis ao tabaco. Segundo essa abordagem, os custos 

económicos são definidos como custos diretos, como, gastos com saúde, taxas 

hospitalares, ou custos indiretos, representados pela perda de produtividade por 

morbidade e mortalidade. 

Consequentemente, no estudo, Gouveia et al. (2007), também importa estimar a 

Carga da Doença - CaD, usando a mortalidade e, sobretudo, os Anos de Vida Perdidos 

Ajustados pela Incapacidade - DALYs, uma metodologia preconizada pela Organização 

Mundial da Saúde - OMS, que representa a medida da quantidade de saúde perdida, em 

tempo:  
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 Anos perdidos por morte prematura. Dados pela diferença entre idade na 

altura do falecimento e esperança de vida padrão para essa idade. 

 Anos perdidos por incapacidade. Dados pelo tempo decorridos sofrendo 

uma incapacidade com um coeficiente entre 0 (sem incapacidade) e 1 

(incapacidade total = morte). 

O presidente da Confederação Portuguesa para a Prevenção do Tabagismo - 

COPPT, Dr. Emanuel Esteves, explica que o último estudo que se conhece sobre o assunto 

foi realizado em 2007. É antigo, mas dá para ter uma ideia e foi feito por investigadores 

da Universidade Católica e da Faculdade de Medicina de Lisboa. Na altura, só os custos 

das Doenças Relacionadas com o consumo de Tabaco – DRT, rondavam, para o Estado, 

quase 1,4 milhões de euros por ano, igualando as receitas do Estado, conforme Tabela 4. 

Contudo, acrescenta que é preciso adicionar os custos das doenças diretamente atribuídas 

ao tabaco que chegam aos 500 milhões de euros, conforme Tabela 5. Juntando tudo, o 

tabaco custava, em 2005, só em despesas com saúde, à volta de 1,9 milhões de euros. 

Tabela 4: Custos Totais das DRT 

Custos Totais das DRT 

Doença Ambulatório % Internamento % Totais 

Neoplasias 76.389.591€ 

45,1 
93.121.280€ 

54,9 

169.510.871€ 

Cardiovasculares 590.482.492€ 

74,1 
205.875.038€ 

25,9 

796.357.529€ 

Respiratórias 275.951.555€ 68,8 124.989.066€ 31,2 400.940.671€ 

Total 942.823.637€ 69,0 423.985.384€. 31,0 1.366.809.021€ 

Fonte: Gouveia et al. (2007) 

Tabela 5: Custos Atribuíveis 

Custos Atribuíveis 

Doença Ambulatório % Internamento % Totais 

Neoplasias 43.406.262€ 49,2 44.817.230€ 50,8 88.223.492€ 

Cardiovasculares 116.629.751€ 73,9 41.285.902€ 26,1 157.915.653 

Respiratórias 203.516.816€ 83,5 40.113.084€ 16,5 243.629.900€ 

Total 363.552.829€ 74,2 126.216.216€ 25,8 489.769.045€ 

Fonte: Gouveia et al. (2007) 
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Segundo estatísticas do INE (2009), o Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 

registou uma prevalência de consumidores diários na ordem dos 18,7% da população. O 

equivalente a cerca de 2 milhões de fumadores diários em Portugal, Tabela 6, permitindo, 

deste modo, proceder ao cálculo estimado do custo anual do tabaco por fumador, para o 

setor público.  

Tabela 6: Estimativa do Total de Fumadores Diários - 2005/2006 

Fonte: INE (2009) 

 

Em Portugal, o último estudo realizado em 2007, Portugal sem Fumo, com 

base em 2005, apresenta uma estimativa dos custos totais das DRT, de 1,9 milhões de 

euros por ano, e isto não inclui outros prejuízos como o absentismo, a diminuição da 

produtividade, medicamentos e tratamentos pagos pelas famílias ou custos para os 

fumadores passivos.  

Também segundo o INE  (2009),  aponta para a existência de um total de cerca de 

2 milhões de fumadores diários em Portugal. Os resultados destas estimativas 

mostraram que, para Portugal, em 2005/2006, o custo unitário das finanças 

públicas para um fumador rondava os 950 €. 

 

 
Fumador (%) Não Fumador 

(%*) 

Ex-Fumador (%) 

Diário Ocasional Diário Ocasional 

Total (n=6360) (n=752) (n=22555) (n=4638) (n=882) 

Ambos os 

sexos 
18,7% 2,2% 63,0% 13,0% 3,1% 

Sexo e grupos 

etários 
(n=6360) (n=752) (n=22555) (n=4638) (n=882) 

Masculino 27,6 3,3 43,1 22,1 3,9 

15-24 26,2 5,3 63,3 2,4 2,8 

25-34 34,5 4,8 47,5 9,9 3,3 

35-44 41,4 3,2 33,6 17,9 4,0 

45-54 31,1 3,3 32,0 30,7 2,9 

55-64 19,5 2,2 35,4 37,4 5,6 

65-74 12,4 0,7 45,1 37,3 4,5 

>_75 5,7 1,0 46,6 40,1 6,5 

Feminino 10,6 1,2 81,3 4,6 2,3 

15-24 14,1 1,9 77,4 2,5 4,1 

25-34 16,0 1,8 73,2 5,8 3,2 

35-44 19,1 1,8 67,6 8,4 3,1 

45-54 11,1 1,4 78,5 6,5 2,5 

55-64 5,0 0,6 89,1 3,9 1,4 

65-74 1,4 0,1 96,7 1,6 0,1 

>_75 0,1 0,0 99,0 0,4 0,5 

         *Percentagens calculadas com base na amostra ponderada n-nº de respondentes   
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3.4.2. Modelo de intervenção social – Programa Tabagismo 

Justificação da intervenção proposta 

 De acordo com Shibuya et al. (2003) o tabaco é uma barreira importante para o 

desenvolvimento global, acrescentando ainda que doenças e morte relacionadas com 

tabaco são drivers de pobreza, deixando famílias sem sustento, desviando recursos 

familiares limitados para comprar produtos de tabaco, em vez de alimentos e materiais 

escolares, e forçando muitas pessoas a pagar despesas médicas.  

Segundo Murray et al.(2008), a cessação tabágica é benéfica em qualquer idade e 

promove benefícios imediatos. O Médico de Família, pela sua posição privilegiada em 

abordar o utente fumador pode aconselhar e motivar a deixar de fumar e propor a 

terapêutica farmacológica adequada. Rebelo (2011) ressalta que, daí que deva avaliar 

sistematicamente o hábito tabágico dos seus pacientes e aplicar a intervenção breve 

mesmo em contexto de consulta oportunista. Depois, partir para o aconselhamento 

motivacional e definir as estratégias que poderão ser adotadas para uma mudança de 

comportamento. 

Há assim que reforçar o investimento na prevenção do consumo nos jovens, no 

apoio aos fumadores para que parem de fumar e na promoção da literacia da população 

quanto aos riscos do consumo. Segundo Gaziano, Galea e Reddy (2007), o tratamento da 

dependência tabágica é considerado o gold standard da prevenção da doença crónica 

sendo, ao mesmo tempo, a intervenção que os clínicos têm disponível com melhor relação 

de custo-efetividade.

Segundo Díaz (2006), a gestão clínica é um processo de redesenho organizativo 

cujo objetivo é envolver o profissional de saúde na gestão dos recursos utilizados na 

sua própria prática clínica, oferecendo a melhor assistência possível, de acordo com a 

informação científica disponível, para mudar favoravelmente o curso clínico de uma 

doença com os menores custos para o utente e para a sociedade. 

Através do Despacho 6300/2016, o Ministério da Saúde determina que as 

Administrações Regionais de Saúde – ARS, assegurem que, até final do ano de 2017, 

todos os Agrupamentos de Centros de Saúde – ACES, possuam consultas de apoio 

intensivo à cessação tabágica, de acordo com as necessidades dos utentes e a sua 

distribuição geográfica, devendo existir pelo menos uma consulta por ACES. 
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Sendo assim, este PGC tem como propósito o desenho da implementação, na 

Unidade, da abordagem sistémica e estandardizada da intervenção breve no tabagismo 

pelos profissionais de saúde e acrescentar a componente comportamental, com apoio 

psicológico e nutricional, determinantes para o sucesso da intervenção. 

Estando em consonância com o ACES Oeste Norte (ACES ON) a USFG 

compromete-se a alinhar as suas atividades com as estratégias gerais do ACES ON. Desta 

forma, a equipa pretende seguir as orientações do Conselho Clínico e de Saúde do ACES 

ON, da DGS e do Sistema Partilhado do Ministério da Saúde – SPMS, com utilização 

do recurso - o novo Programa de Tabagismo na versão 2.4 do SClínico desde Julho de 

2017 – e adotar nova e melhor prática clínica na USFG. 

Este Programa surge por iniciativa da DGS – Programa Nacional de Prevenção e 

Controlo do Tabagismo e foi desenvolvido pela SPMS com o apoio de profissionais de 

saúde da DGS, de ACES e de Hospitais. O Programa Nacional para a Prevenção e Controlo 

do Tabagismo pretende alcançar um conjunto de objetivos em função de três eixos 

estratégicos nucleares: a prevenção de iniciação do consumo, promoção do Programa de 

Tabagismo e a proteção da exposição ao fumo ambiental. Os demais benefícios que se 

pretendem alcançar com o sistema, permitirão conhecer o consumo de tabaco nos 

utentes, de forma a permitir uma perceção da evolução do consumo entre os utentes 

dos quais se destaca o impacto nos casos de saúde materna, conhecer a exposição ao 

fumo ambiental, em particular das crianças no contexto familiar. 

 

Diagnóstico da situação 

A USFG, sediada na Nazaré, presta cuidados de saúde a parte dos utentes 

residentes nas 3 freguesias do Concelho da Nazaré. À data de 20/07/2017 estavam 

inscritos 9.300 utentes (fonte WebRNU) / 9.309 utentes (fonte Microsoft® app Power 

BI da Reforma SNS). Tem uma equipa constituída por 5 médicos, 5 enfermeiros e 4 

Assistentes Técnicos. 

Na USFG, na população assistida, entre as patologias mais prevalentes 

incluem-se a dislipidemia, a hipertensão arterial e o tabagismo, conforme Tabela 7: 
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Tabela 7: Prevalência das principais patologias dos utentes inscritos na USFG 

Área ICPC ICPC Ranking Patologia 
Qtd 

Problemas 
Prevalência 

Endócrino, Metabólico 

E Nutricional 

T93 1 Alteração do metabolismo dos 

lipídios 

2 275 24,5 

Aparelho Circulatório K86 2 Hipertensão sem complicações 1 728 18,6 

Psicológico P17 3 Abuso do tabaco 1 531 16,5 

Sistema Músculo-

Esquelético 

L86 4 Síndrome vertebral com 

irradiação de dores 

1 070 11,5 

Psicológico P74 5 Distúrbio ansioso/Estado de 

ansiedade 

940 10,1 

Sistema Músculo-

Esquelético 

L99 6 Outras doenças do aparelho 

músculo-esquelético 

835 9,0 

Aparelho Digestivo D99 7 Outras doenças do sistema 

digestivo 

719 7,7 

Aparelho Respiratório R75 8 Sinusite crónica/aguda 687 7,4 

Psicológico P76 9 Perturbações depressivas 580 6,2 

Sistema Músculo-

Esquelético 

L87 10 Bursite/Tendinite/Sinovite, NE 577 6,2 

Endócrino, Metabólico 

E Nutricional 

T90 11 Diabetes não 

insulinodependente 

550 5,9 

Sistema Músculo-

Esquelético 

L81 12 Traumatismo do aparelho 

músculo-esquelético 

503 5,4 

Sistema Músculo-

Esquelético 

L90 13 Osteoartrose do joelho 502 5,4 

Endócrino, Metabólico 

e Nutricional 

T82 14 Obesidade 460 4,9 

Sistema Músculo-

Esquelético 

L91 15 Outras osteoartroses 446 4,8 

Aparelho Respiratório R97 16 Rinite alérgica 413 4,4 

Pele S99 17 Outras doenças de pele 412 4,4 

Aparelho Circulatório K95 18 Veias varicosas da perna 390 4,2 

Aparelho Genital 

Masculino 

Y85 19 Hipertrofia prostática benigna 336 3,6 

Sistema Músculo-

Esquelético 

L92 20 Síndrome do ombro doloroso 314 3,4 

Fonte: Fialho (2017) 

Constatando uma prevalência de 16,5 % de utentes fumadores, Tabela 8, entre 

os inscritos, e não havendo uma consulta de cessação tabágica específica para este 

problema de elevada prevalência, pretende-se implementar uma estratégia de 

intervenção breve nas consultas com os utentes fumadores. 

Tabela 8: Nº de utentes com problema ativo 

Número De Utentes Com Problema Ativo - P17- Por Sexo E Grupo Etário 

Sexo Homem Mulher Total 

GRUPO ETÁRIO 

>=10 e <19 Anos 6 7 13 

>=19 e <24 Anos 44 44 88 

>=24 e <44 Anos 400 339 739 

>=44 e <65 Anos 356 214 570 

>=65Anos 104 17 121 

Total 910 621 1.531 

Fonte: Fialho (2017) 
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A Intervenção Breve é concretizada através do Modelo dos 5 As (abordar, 

aconselhar, avaliar, ajudar e acompanhar), para tratar os fumadores que querem deixar 

de fumar e tem indicação especial nos Cuidados de Saúde Primários. Para tal é 

necessário que a qualquer utente fumador, e em cada consulta, seja oferecida uma 

Intervenção Breve. 

Na Intervenção Breve temos a considerar: 

 Abordar - Abordar e identificar sistematicamente todos os fumadores, 

registando a informação no processo clínico; 

 Aconselhar - Aconselhar todos os fumadores a parar de um modo claro, 

firme e personalizado (informando sobre os riscos que aquele fumador, 

naquela circunstância, corre se continuar a fumar e os benefícios pessoais 

em parar); 

 Avaliar - Avaliar se há ou não interesse em parar de fumar (no mês ou 

nos seis meses seguintes. Se fumador motivado, continua-se a 

intervenção); 

 Ajudar – Ajudar aqueles que se sentem preparados a parar de fumar (para 

os que estão preparados para abandonar o tabaco, é aconselhável marcar 

uma data para deixar de fumar, o dia D, o dia sem cigarros; se indicado, 

pode prescrever-se terapêutica farmacológica); 

 Acompanhar - Programar o seguimento marcando nova consulta 

(programar o seguimento após o dia D, com o objetivo de prevenir a 

ocorrência de recidiva). 

 

Mas o processo de mudança comportamental nem sempre é fácil. Segundo 

Glanz,  Rimer e  Viswanath (2008),  os vários modelos teóricos têm procurado 

explicar o processo de mudança no que se refere aos comportamentos relacionados com 

a saúde. Se o utente não estiver convencido de que é capaz de mudar, não terá motivação 

suficiente para dar início ao processo. Para o estudo do processo de mudança 

comportamental relativamente ao tabaco tem vindo a ser adotado o modelo proposto 

por Prochaska e DiClemente (1982), que ajuda a sistematizar as intervenções em função 

do estádio de mudança. De acordo com Riemsma et al. (2003), este modelo considera a 

existência de cinco estádios no processo de mudança (pré-contemplação, contemplação, 

preparação, ação e manutenção), aos quais se poderá seguir uma recaída ou a abstinência 
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definitiva. Esta classificação permite avaliar se o utente fumador pretende ou não 

deixar de fumar permitindo adaptar o tipo de intervenção à fase de mudança.  

Velicer et al. (1995) afirmam que é nas fases de Contemplação o fumador neste 

estádio preocupa-se com o seu comportamento, mas encontra-se numa postura 

ambivalente em relação a deixar de fumar; está a pensar modificar o seu comportamento 

nos seis meses seguintes e na de Preparação neste estádio, o fumador está a pensar 

modificar o seu comportamento a curto prazo um mês e já fez tentativas para deixar de 

fumar durante o último ano mais de 24 horas sem fumar; estão neste estádio 10% a 20% 

dos fumadores que a Intervenção Breve tem maior probabilidade de sucesso na cessação 

deste hábito nocivo. 

A Intervenção Breve assenta numa abordagem de curta duração, que contempla a 

avaliação do consumo de tabaco e da motivação do fumador para parar, bem como as 

estratégias que poderão ser adotadas para uma mudança de comportamento. Segundo 

Brief interventions and referral for smoking cessation in primary care and other settings 

(2006),  pode assumir a forma de um aconselhamento mínimo 2-3 minutos ou de um 

aconselhamento mais aprofundado, que não excede em regra os dez minutos.  

Plano de execução e acompanhamento 

Todos os utentes fumadores são sujeitos a uma intervenção breve em cada 

consulta, mesmo que não se encontrem disponíveis para intervenções intensivas. 

O utente quer seja consultado por médico ou enfermeiro é abordado, Abordar, 

quanto ao hábito tabágico: fuma ou não fuma? Se fuma, é então acedido o Programa 

Tabagismo durante o contato com o utente, colocadas as questões ao utente fumador 

na sequência dos 5As: Abordar- Aconselhar - Avaliar. Na consulta médica aplica-se o 

teste de Richmond disponível no Programa para avaliar a motivação para deixar o tabaco. 

Caso o utente não esteja motivado à cessação é devidamente aconselhado; o profissional 

regista na base de dados: nome do utente; data desta abordagem; em que etapa dos 

5As/5R se encontra. Aos utentes motivados à cessação tabágica são preenchidos os 

vários campos do programa, incluindo uma possível data “dia D”, é prescrita medicação, 

na consulta médica, se caso, realizado o teste de Fagerstrom e agendada consulta de 

seguimento. 
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O fluxograma abaixo ilustra o circuito do utente avaliado pelo novo programa 

tabagismo. Figura 16. 

 

 

Figura 16 - Circuito do utente avaliado no Programa Tabagismo 

Fonte: Fialho (2017) 

 

Relativamente ao instrumento utilizado, o Programa Tabagismo, foi criado, pelo 

SPMS, um módulo clínico para registo das intervenções breves e das atividades 

realizadas nas consultas de apoio intensivo ao Programa de Tabagismo, disponível no 

perfil médico, a partir da Ficha Individual do utente, através dos alertas de consumo 

tabágico e de todos os programas de saúde. O enfermeiro acede ao programa pelo Mapa 

de Cuidados ou pelo Processo de Enfermagem, através da intervenção - Avaliar o uso do 

Tabaco. 
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Este novo Programa de Tabagismo está incluído no sistema de informação 

clínico utilizado na USF por médicos e enfermeiros aquando da atualização para a 

versão 2.4 do SClínico, módulo médico e de enfermagem. O Programa tem dois 

módulos, a Intervenção Breve e a Intervenção Intensiva que se completam e articulam. 

É ao primeiro que este projeto diz respeito, conforme Figura 17.  

Figura 17 - Programa Tabagismo – módulo intervenção breve 

Fonte: Fialho (2017) 

As etapas de execução do presente plano são: 

1. Em reunião multiprofissional agendada, com convocatória enviada, será

proposta e discutida esta introdução de nova prática incluída durante as

consultas médicas e de enfermagem;

2. Serão designados os responsáveis por esta área clínica a monitorizar;

3. Todos os profissionais farão pesquisa e estudo relativo ao Programa Nacional

de Prevenção e Controlo do Tabagismo da DGS e Intervenção Breve em

Tabagismo;

4. Todo o material de pesquisa acerca do Novo Programa do Tabagismo,

Normas Clínicas, Procedimentos internos ficarão arquivados em suporte

digital no Arquivo Documental da USF;



62 

5. Pretende-se convidar profissional externo a fim de prestar formação no 

serviço aos profissionais acerca de temas como: Comunicação motivacional 

em doentes com hábitos nocivos; 

6. Será elaborado Procedimento funcional interno, a constar do Manual de 

Procedimentos da Unidade, sobre a prática de aplicação do novo 

Programa de Tabagismo nas consultas médicas e de enfermagem; 

7. Será elaborado Procedimento dos Bons registos aquando a aplicação do novo 

Programa de Tabagismo nas consultas médicas e de enfermagem; 

8. Será elaborado Protocolo de monitorização da aplicação dos 2 

procedimentos anteriores a monitorizar anualmente; 

9. Este Procedimento será aprovado em Reunião de equipa; 

10. Cada equipa de família terá uma base de dados com listagem dos fumadores 

para registo dos contatos méd/enf em que houve intervenção breve e 

reavaliação, para monitorização contínua. Anualmente será feita a 

compilação das bases de dados e tratamento de dados para avaliação das 

intervenções, conforme tabela 9, cronograma. 

 

Tabela 9: Cronograma 

Atividade jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Atualização Sclínico 2.4 

ACES ON 
            

Elaboração projeto Tabagismo 

na USFG 
            

Apresentação em reunião à   

equipa 
            

Revisão documentos gestão 

USF, elaboração procedimento 

interno 

            

Listagem utentes-alvo por 

equipas de família 
            

Formação: atuar/abordar 

utente fumador; a cessação 
tabágica 

            

Implementação de novas 
práticas internas 

            

Atividade jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Prática clínica-abordar, 

acompanhar 
            

Atividades educação saúde e 

tabagismo 
A calendarizar 

Balanço de custos, limitações e 
dificuldades 

            

Balanços de objetivos e metas 
atingidas 

            

Fonte: Fialho (2017) 
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Objetivos 

Segundo Van Zwanenberg (2009), os objetivos consistem em dotar os 

profissionais de saúde do conhecimento e da prática assistencial sobre a intervenção 

breve conhecendo e aplicando o Novo Programa do Tabagismo aos utentes fumadores. 

 Identificar os utentes com hábitos tabágicos;

 Aplicar a  f e r rame nta  “Programa de Tabagismo do Sclinico nos perfis

médico e de enfermagem” aos utentes fumadores; 

 Acompanhar regularmente os utentes-alvo;

 Iniciar na USF a prática regular e sistemática de abordagem do tabagismo

com intervenção breve e acompanhamento psicológico e nutricional; 

 Prescrever terapêutica farmacológica, quando indicado;

 Referenciar para a consulta de cessação tabágica especializada segundo

os critérios de referenciação. 

Recursos e Custos 

Os recursos materiais e humanos já existentes serão os utilizados para a 

aplicabilidade do presente plano: gabinetes médicos e de enfermagem, profissionais 

de saúde, software já instalado, computadores nos gabinetes, distribuição de folhetos. 

Relativamente aos custos: 

Neste projeto: as atividades desenvolvem-se a partir de ferramenta informática já 

instalada no sistema de informação, sem custos adicionais e durante o horário de 

funcionamento da Unidade, ou seja, durante o horário de trabalho dos seus profissionais 

sem encargos honorários acrescidos. A referenciação às consultas específicas de 

Cessação Tabágica,  não implicam acréscimo financeiro para a Unidade. 

As despesas complementares deste projeto poderão advir de: 

 recursos informáticos: computadores, impressoras, projetor de slides;

 material informativo e ações de marketing digital;

 ações de formação para todos os profissionais da equipa – comunicação e

motivação…

 criação de linha telefónica de apoio, reuniões de grupos de apoio

psicológico;
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 atividades para hábitos de vida saudável, nutricional/exercícios-PT 

Personal Trainer; 

  contratação de uma psicóloga; 

 contratação de pessoal externo para gestão do projeto (a nível 

administrativo e financeiro), organização e  recolha de dados, evidências 

físicas e financeiras para apresentação/prestação de contas ao Portugal 

2020; 

 contratação de avaliador independente, gestão de desempenho; 

  pagamento de um prêmio à equipa, caso os resultados sejam alcançados.  

 

Limitações à implementação 

Apesar dos recursos pré existentes, a implementação do Programa Tabagismo 

apresenta as seguintes limitações: disponibilidade em número de gabinetes equipados 

com computador para dar assistência ao utente fumador; insuficiência e limitação de 

performance de recursos informáticos e sem apoio em tempo útil; dificuldades de gestão 

do tempo de consulta disponibilizado, e limitado superiormente, para cada utente; 

identificação dos utentes fumadores dependentes de correta codificação clínica e 

contatos oportunos,  possibilidade de subdiagnóstico; constrangimentos de ordem 

económica pagamento dos medicamentos e das taxas moderadoras pelo utente; custos 

imputados à Unidade pela prescrição dos fármacos adjuvantes à cessação tabágica. 

 

3.4.3. Estruturação e modelação TIS 

Estruturação do TIS 

Os TIS podem ter diferentes modelos e estruturas, dependendo da composição e 

dinâmica entre os atores envolvidos, suas funções, o processo de estruturação do negócio 

e as prestações de contas quanto à entrega dos resultados esperados. 

 

o Envolvimento dos stakeholders 

Uma obrigação de Impacto Social requer um responsável comprometido, ou grupo 

de responsáveis, abertos os contratos baseados em resultados, onde os pagamentos são 

feitos se os resultados sociais acordados forem alcançados. É fundamental trabalhar em 

conjunto com os intervenientes interessados, através do acesso a dados e a discussão. É 
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importante que, se o trabalho de viabilidade for empreendido, o grupo de partes 

interessadas seja consultado através do processo e apoie a conclusão. 

o População alvo definida

 Nº utentes inscritos na USF Global (31/07/2017) – 9.300 utentes 

 Nº de utentes fumadores identificados / com codificação Problema 

ativo P17 – Abuso do Tabaco (ICPC-2) por grupo etário e sexo: 

1.531 utentes fumadores  

1531

9300
 × 100 =  16.5% 

o Escalabilidade do modelo

A escalabilidade dos títulos requer uma análise mais aprofundada dos obstáculos 

do mercado e as possibilidades de superá-los na perspetiva das diferentes partes. O 

sucesso do projeto determinará se o modelo tem potencial para ser lançado em todos os 

concelhos abrangidos pela ACES ON.  

o Indicadores de resultados e estrutura de medição eficaz

Os indicadores são definidos para medir o sucesso do modelo de 

intervenção, respeitando os princípios de objetividade e mensurabilidade, Tabela 10. 

Tabela 10: Indicadores e metas do Programa Tabagismo de consulta na USFG 

Indicadores Metas 

Tipo de indicador Nome 2017 2018 

Adesão/acessibilidade 

Taxa de utilização do programa Tabagismo (méd/enf) 

Proporção de fumadores da USF apoiadas nas 

consultas, utilizando o Programa Tabagismo (Taxa de 

cobertura) 

30% 80% 

Desempenho 
Proporção de inscritos com registo de hábitos 

tabágicos no último ano 
16,5% 15,5% 

Execução e desempenho 
Número médio de consultas por fumador, num período 

de doze meses 
2 4 

Fonte:  Fialho (2017) 

Contamos, com o financiamento do projeto, através do TIS, gerar um incremento 

na taxa de desempenho/sucesso dos 6% para os 15% ao ano, no período de 2020 à 2022. 
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Identificar valor acrescentado para o setor público 

 

O valor acrescentado para o setor público resulta na compensação de custos 

resultante da aplicação deste modelo. Para avaliar o valor do contrato TIS proposto 

para o Setor Público, o valor total pago aos investidores para essa intervenção social deve 

ser comparado com a economia de custos acumulada pelo Governo em relação à obtenção 

dos resultados definidos. 

O contrato proposto pelo TIS, prevê o pagamento pelo governo, de um montante 

total de 450.000 €, que representa as despesas incorridas no projeto,  

assumindo uma taxa de sucesso igual ou superior aos 15% ao ano e definindo um 

custo unitário para o investidor de 760 €, se os resultados forem alcançados. 

Mantendo as condições acordadas, estima-se que 592 participantes alcançarão os 

resultados acordados, ou seja, passarão a ex-fumadores, como resultado desta 

intervenção.   

Com base em estudos realizados em 2007, ano base 2005, para Portugal, o custo 

unitário anual das finanças públicas é de 950 € por fumador diário, as poupanças de custos 

acumuladas pelo Governo serão de 112.400 €, e o montante necessário para pagar aos 

investidores ao abrigo do TIS é de 760€, por fumador diário, o que representa um ganho 

na ordem dos 20% para o setor público, se os resultados acordados forem alcançados.  

 

Definição do modelo financeiro 

 

O modelo financeiro tem como objetivo estimar os custos das intervenções, 

as despesas gerais e outros custos fixos que, juntos, determinam o nível de 

investimento necessário ao longo do período do TIS, considerando as regras de 

elegibilidade das despesas. 

O modelo financeiro requer a consideração de três fatores: 

 Custos de intervenção; 

 Valores dos outcomes com recurso a indicadores; 

 Estrutura de investimento e retorno associados. 
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o Custos de intervenção

A grande maioria dos recursos materiais e humanos já existentes serão os 

utilizados para a aplicabilidade do presente plano: gabinetes médicos e de enfermagem, 

profissionais de saúde, software já instalado, computadores nos gabinetes, distribuição 

de folhetos. 

A estimativa dos custos complementares deve respeitar as regras de elegibilidade 

das despesas, e foi baseada nos valores atuais de mercado, conforme cotações de preço, 

onde foram considerados: 

 Os custos de investimento inicial, que inclui todos os custos necessários

para iniciar as operações, durante o período de três anos, encargos de

aquisição de bens e serviços, (por exemplo, para o equipamento

informático e material gráfico).

 Os custos operacionais referem-se aos custos mensais ocorridos no

desenvolvimento do Programa Tabagismo, divididos em três categorias:

Encargos com pessoal interno e externo e encargos gerais.

Além disso, o programa requer gastos em marketing, para atingir o número 

máximo de fumadores, material de informática e manutenção de equipamentos. 

Os custos de intervenção totais do Programa Tabagismo, no concelho da Nazaré 

para o período de três anos, foram estimados em 450.000€, conforme Tabela 11, 

considerando uma margem de segurança, uma vez que os reembolsos não podem 

ultrapassar o custo orçamentado.  
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Tabela 11: Custos de Intervenção do Programa Tabagismo 

 

Custos de investimento inicial Anual 
Total 

(3 Anos) 

Computadores, impressoras, projetor de slides 30.000€ 30.000€ 

Subtotal 30.000€ 30.000€ 

Custos operacionais Anual 
Total           

(3 Anos) 

Material informativo e ações de marketing digital 12.000€ 36.000€ 

Ações de formação – comunicação e motivação 3.000€ 9.000€ 

Criação e manutenção de linha telefónica de apoio 12.000€ 36.000 € 

Atividades para hábitos de vida saudável, reuniões de apoio e 

despesas diversas 
18.000€ 54.000€ 

Contratação de uma psicóloga 28.000€ 84.000€ 

Contratação de avaliador independente 9.000 € 27.000€ 

Contratação gestor/administrador financeiro do projeto 18.000€ 54.000€ 

Pagamento à equipa de prémio por resultados 30.000€ 90.000€ 

Encargos gerais 10.000€ 30.000€ 

Subtotal: 140.000€ 420.000€ 

TOTAL CUSTOS: 170.000€ 450.000 € 
 

 

Fonte: Própria 

o Mecanismo de pagamento 

 Seguindo a metodologia proposta pelo Social Finance UK, (2013), o 

desenvolvimento de um mecanismo de pagamento efetivo deve fornecer os incentivos 

corretos para que as partes interessadas alcancem os resultados acordados e apresentar 

um valor total inferior ao custo atual incorrido pelo Outcomes Payer (Portugal Inovação 

Social) com o problema social, e, ainda, garantir que as poupanças de custos acumuladas 

pelo Governo sejam significativas, caso a intervenção financiada pelo TIS seja bem-

sucedida e partilhadas com os investidores. 

O montante total pago por participante pelo Governo não pode exceder aos 950 €, 

que é o custo total anual estimado de um fumador diário para o Governo, com base no 

último estudo sobro o custo das DRT em 2005 e respetiva população de fumadores 

diários. 

 Por outro lado, o custo por resultado incorrido pelo investidor, assumindo uma 

taxa de sucesso igual ou superior a 15% a.a., é de 760 €, indicando que este é o valor 

mínimo que o Governo deve pagar por participante que atinja o resultado. 

Assim, o valor total pago por participante neste contrato TIS deverá ser entre 760 

€, custo unitário do investidor para uma taxa de sucesso igual ou superior a 15% a.a,, 

sendo este valor inferior ao gasto público que é de: 950€, custo unitário do Governo por 
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fumador diário, o que garante economias de custos para o governo, como resultados desta 

intervenção. 

Miguel e Abughannam (2014), afirmam que é importante esclarecer que os 

pagamentos são feitos para pagar os investidores que assumem o risco financeiro 

da intervenção. O prestador de serviços recebe recursos iniciais dos investidores 

e, normalmente, não está exposto ao risco financeiro do pagamento de resultados. 

Haverá nove resultados, um para cada uma das 3 freguesias do concelho da 

Nazaré, por cada ano. Cada um deles está associado a um reembolso, (o reembolso das 

despesas incorridas no período que corresponde a este resultado), o que significa que, se 

alguma freguesia, não atingir os resultados, não haverá reembolso das despesas 

associadas a esta freguesia, mas poderá haver para as demais, naquele ano. 

Os resultados são submetidos pela MAZE, prestadora de serviços, responsável 

pela gestão de desempenho, nos TIS lançados anteriormente, à plataforma do balcão 

2020. 

O reporte financeiro deverá conter: evidências físicas, que comprovem os 

resultados contratados, como protocolo de avaliação do cumprimento de bons registos e 

análise de resultados das propostas de melhorias implementadas, e evidências financeiras, 

nomeadamente os comprovativos dos gastos, faturas e recibos das despesas incorridas, 

que serão validadas pelo POISE. 

Concluída esta fase serão feitos os devidos reembolsos, pela Portugal Inovação 

Social, estimados num prazo de três a quatro meses, após a conclusão de cada programa. 

o Modelo financeiro –TIS

A fim de estimar o reembolso total feito pelo Governo ao abrigo deste TIS, é 

necessário definir o número de participantes e a taxa de sucesso. 

• Taxa de sucesso: será considerada uma taxa de sucesso de 15% ao ano.-

• Número de participantes: O número total de participantes será de 1.531 utentes,

definidos na estrutura do projeto, que corresponde ao número total de fumadores

diários, conforme registo de utentes inscritos na USFG.
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o Estrutura de Investimento 

Estimado todos os parâmetros como os custos totais da intervenção, o valor 

acrescentado para o setor público, as métricas dos resultados, o mecanismo de pagamento, 

a taxa de sucesso, a população-alvo e o número de participantes, indicados na Tabela 12, 

o modelo TIS proposto terá a seguinte estrutura de investimento. 

 

Tabela 12: Estrutura de investimento - TIS – Programa Tabagismo       

                       

Pagadores por 

Resultados: 
Portugal Inovação Social 

Parceiro do setor 

público: 
DGS – ACES ON 

Investidores: (Proposta de investimento para …) 

Prestadores de 

Serviços: 

(Principal): CNSN 

(Secundário): MAZE (gestão de desempenho) 

Região: Concelho: Nazaré; Freguesias: Nazaré, Famalicão e Valado dos Frades. 

Mecanismos de 

pagamento: 

Programas anuais de tabagismo - 9 Programas de Tabagismo, 1 por ano por 

Freguesia, em sequência, ao longo de 3 anos: 2020-2022. 

Métrica de resultado: 

(Taxa de sucesso de 15%) - Pelo menos 230 fumadores diários, no 1º ano, 

196 no segundo ano e 166 no terceiro ano, considerados ex-fumadores após 

o fim de cada Programa Tabagismo, totalizando 592 ex-fumadores ao final 

do projeto. 

Nº de Beneficiários: 1531 Fumadores diários 

Custos de intervenção: 
€ 450.000 (€ 760 custo unitário do investidor para uma taxa de sucesso igual 

ou superior a 15% a.a.). 

Valor acrescentado 

para o Setor Público 
€ 112.400 

Custo anual estimado 

por fumador diário 

para o Governo 

€ 950 

 

 

Fonte: Própria 

 

Este TIS foi estruturado para ter reciclagem de capital. Logo, o investimento 

inicial feito pelos investidores não corresponde ao orçamento total do projeto. O 

investimento corresponde aos custos orçamentados até à data do 1º reembolso + um 

buffer.  

Considerando um investimento de 450.000 € e um impacto social na vida de 592 

pessoas, que passarão a ex fumadores, até ao final do projeto. Conforme Figura 18, este 

projeto produzirá um excedente de 112.400€, para os cofres públicos.  
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Figura 18: TIS – Poupanças para o Setor Público 

Fonte - Própria 

Análise dos resultados 

Considerando que a meta da OMS é alcançar a redução relativa de 30% na 

prevalência de fumadores, na população com 15 ou mais anos, até 2025, contratualizar 

uma taxa de sucesso de 15% ao ano poderá representar uma taxa de esforço demasiado 

grande para os investidores. 

Por outro lado, a redução da taxa de sucesso a contratualizar, representaria uma 

diminuição no montante do valor a investir, o que poderia inviabilizar o projeto, face aos 

custos de intervenção apresentados. Uma vez que a variação da taxa de retenção faz 

com que o custo unitário por resultado atingido aumente em função da diminuição 

da eficiência. 

O ACES ON, compreende os concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da 

Rainha, Nazaré, Óbidos e Peniche, num total de cerca de 200 mil utentes, numa área 

territorial de 1.052 Kms2, visando a obtenção de ganhos de saúde para a população. 

Este “projeto piloto”, pretende ser escalado em todos os concelhos abrangidos pelo 

ACES ON.  

De modo a viabilizar o projeto e reduzir o risco para os investidores, uma 

alternativa seria alargar o número de participantes, de modo a aumentar o impacto 

social gerado, estendendo o projeto inicial a dois concelhos do ACES ON, criando 

uma equipa multidisciplinar que atuasse nos dois concelhos, possibilitando deste 

modo contratualizar uma taxa de sucesso, mais realista, na ordem dos 6% ao ano. 



72 

 A realização deste projeto em cinco anos, prazo máximo dos TIS, ao invés de 

três anos, também deveria ser considerada, o que permitiria ir de encontro com o 

objetivo da OMS de reduzir a prevalência dos fumadores, em 30%, até 2025. 

Os resultados dos TIS no contexto da Portugal Inovação Social, são a condição 

necessária e única para o reembolso de despesas, e por esse motivo, não permite que 

os investidores obtenham lucro com o seu investimento, apesar de serem eles os 

tomadores do risco, o que não acontece com a maior parte dos TIS, que há no mundo. 

Estas limitações são impostas pelo FEEI, fundos estes, que financiam o Portugal 

Inovação Social. 

No entanto, é na vertente da dinamização do setor, através de investimento em 

projetos concretos, que a Fundação Calouste Gulbenkian pretende mostrar que o retorno 

financeiro e o impacto social não devem ser, mutuamente, exclusivos. Embora estando 

numa fase muito inicial, os TIS representam um arranque nesse sentido, mas o mecanismo 

em Portugal é limitado ao reembolso do financiamento. Contudo, segundo Simões, 

(2016), o retorno financeiro poderia alargar o espectro de investidores. 

 

3.4.4. Contratualização 

A contratualização dos TIS, junto às entidades parceiras, está condicionada a um 

procedimento concursal realizado pelo Portugal Inovação Social, através dos programas 

operacionais POCH e POISE do Portugal 2020. 

Após a definição do problema social, modelo de intervenção, valor acrescentado 

para o setor público, grupo alvo, número de participantes, custos de intervenção, 

indicadores de resultado, taxa de sucesso, métricas de avaliação de desempenho, e 

mecanismos de pagamento, passa-se à formalização da candidatura.  

Para tanto, é necessário o parecer/validação do processo pela entidade do setor 

público, bem como, um memorando de entendimento da parceria TIS, de acordo com a 

nossa proposta, entre, a DGS e a ACES ON (entidades do Setor Público), o (investidor 

social sugerido), a (prestadora de serviços - principal) e a (prestadora de serviços – 

secundária).  

Concluída esta parte, é chegada a hora de submeter a candidatura ao Instrumento 

de financiamento dos TIS, da Portugal Inovação Social, com financiamento do POISE, 

na plataforma do Balcão 2020. 
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O AAC, ao financiamento, corresponde à fase de abertura formal do concurso para 

apresentação das candidaturas. Segundo Aviso No POISE - 39-2018-08 : Títulos de 

Impacto Social (2018), o POISE será o instrumento de financiamento utilizado para este 

estudo de caso. 

Documentos a apresentar com a candidatura 

O formulário eletrónico de Candidaturas - Portugal 2020 (2019) deve ser 

adicionado através de upload, no separador “Documentos”, os seguintes documentos 

obrigatórios: 

 Parecer da Entidade do Setor Público (Anexo 1);

 Memorando de Entendimento entre Parceiros TIS (Anexo 2);

 Modelo de Intervenção do TIS (Anexo 3);

 Modelo de Financiamento do TIS (Orçamento ‐ Anexo 4);

 Modelo de Acompanhamento dos Resultados Contratualizados do TIS

(Anexo 5).

A não apresentação destes documentos, em sede de submissão da candidatura, 

conduz à proposta de indeferimento da mesma. É ainda obrigatória a identificação, em 

sede de candidatura, das fontes utilizadas para comprovação dos resultados. 

3.4.5. Avaliação e gestão de impacto social 

Falar em investimento social é falar de medição e gestão de impacto. Importa 

medir o impacto social criado, tomar decisões estratégicas com base no impacto 

mensurado e gerir o impacto, criando estratégias de potenciação. É fundamental avaliar 

se as atividades estão a gerar os benefícios desejados e se estão a ter impacto social, 

causando mudanças fundamentais nos indivíduos, nas organizações e nas comunidades 

ou sistemas. 

De acordo com Sá e Almeida (2016), um aspeto fundamental de gestão das 

organizações do setor terciário deriva da dificuldade de medir o seu desempenho, em face 

da variedade de objetivos que perseguem e da diversidade de stakeholders que servem. 

As relações entre os meios e fins a atingir, assim como entre inputs e resultados, são 

particularmente complexas e difusas. 

A inexistência de um método padronizado de classificação e quantificação de 

custos sociais, exponencia o problema de transparência e consistência de informação. 
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 Gustafsson-Wright et al. (2015), consideram que, tendo em conta que os TIS são 

contratos cuidadosamente planeados que garantem que governos ou mecenas paguem 

apenas pelos serviços que alcançam os resultados sociais desejados, construindo registros 

sobre a prestação dos mesmos e, por isso, a medição de resultados se torna-se num 

requisito muito importante. Assim, os TIS têm o potencial de superar um dos problemas 

identificados anteriormente em relação à medição de desempenho / resultado no setor 

social, o que é crucial para melhorar os programas sociais e combater a pobreza de forma 

eficiente. 

Sawhill John e Williamson (2001), consideram que toda e qualquer organização 

precisa definir indicadores que permitam aferir o êxito alcançado na mobilização dos 

recursos, a eficiência e a eficácia das pessoas que nela trabalham bem como a realização 

das funções e tarefas que lhe foram atribuídas e, acima de tudo, o progresso conseguido 

na sua concretização. Afirmam ainda que, no caso específico das organizações do setor 

terciário, a medição e avaliação do desempenho são também importantes ferramentas para 

atrair doações e subsídios e conseguir o apoio da sociedade. 

Os resultados do índice de retorno do investimento social são verificados por 

organizações independentes, que atestam o seu desempenho e validam o cumprimento de 

objetivos. A monitorização de resultados é uma mais-valia para investidores sociais, que 

têm assim uma melhor perceção dos projetos a financiar. Esta análise pretende aumentar 

a igualdade social, a sustentabilidade ambiental e o bem-estar. 

 

3.5. Conclusões 

Em tempos de restrições orçamentais, combinadas com agravantes desafios 

sociais, os TIS surgiram como um mecanismo de financiamento inovador que representa 

uma abordagem complementar às intervenções das políticas sociais tradicionais, 

especialmente em áreas que se encontram na esfera da política pública (emprego, proteção 

social, saúde, justiça e educação). 

Neste momento, os TIS são um exemplo de experimentação em modelos 

financeiros para prestação de serviços públicos e levantam uma série de questões relativas 

ao uso de fundos públicos, transparência, prestação de contas, bem como desafios trazidos 

pelo uso de fundos privados para serviços sociais. 
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Até hoje, houve poucos estudos comparativos, relativos a custos/benefícios, entre 

TIS ativos e outros métodos alternativos de financiamento que visassem fornecer o 

mesmo serviço ao mesmo tipo de usuários. Dado que os TIS devem trazer mais 

rigor na avaliação e monitorização do desempenho para o setor não lucrativo e 

voluntário, a falta de dados quantitativos e a avaliação dos resultados são preocupantes. 

Conhecimento adicional e evidências precisam, ainda, de serem geradas para 

reduzir as controvérsias em torno dos TIS e a avaliação pode ser um instrumento útil para 

os pontos fortes e fracos de cada um. Contudo o problema da escassez de dados, 

dificultam uma análise qualitativa que permitiria tirar conclusões adicionais sobre a 

eficácia dos TIS. 

No Reino Unido, as Finanças Sociais, foram pioneiras em Obrigações de Impacto 

Social em 2010, despertando, este conceito, um amplo interesse em todo o 

mundo.  Atualmente, há mais de 130 TIS em 24 países, mobilizando mais de 426 milhões 

de euros destinados a combater questões sociais complexas. 

Em Portugal, foi criada a iniciativa, Portugal Inovação Social, com a missão de 

promover a inovação social, reconhecendo nos TIS uma das mais inovadoras formas de 

promover a inovação social em áreas de política pública, envolvendo diretamente o setor 

privado, cooperativo e social como financiadores, numa lógica de reembolso mediante a 

concretização de resultados sociais quantificáveis.  

Financiar resultados e não apenas atividades, maximizar o impacto social são 

exigências grandes e entidades pioneiras, como a Fundação Calouste Gulbenkian, 

iniciaram esta nova abordagem. Contudo, o processo de sensibilização e criação de 

histórico junto de investidores privados, apresentam-se, ainda, de forma muito 

embrionária. Os exemplos abaixo destacados e o seu sucesso comprovado poderão levar 

a uma mudança mais estrutural na forma de pensar e agir em matéria social.  

Atuando nas mais diversas áreas, os TIS têm aplicações variadas. Os três TIS mais 

recentes, aprovados pela Portugal Inovação Social e cofinanciados pela Fundação 

Calouste Gulbenkian em parceria com outros investidores, têm, também, aplicação 

noutras áreas temáticas. O TIS “Faz-te Forward,” cofinanciado com a Deloitte, pretende 

melhorar a empregabilidade e inclusão no mercado de trabalho de jovens em situação 

vulnerável. O TIS “Bootcamps” Academia de Código, implementado no Fundão, 

pretende integrar jovens adultos inativos no mercado de trabalho através da aprendizagem 

de competências de programação informática. O terceiro, o TIS “Projeto Família”, 

http://inovacaosocial.portugal2020.pt/
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cofinanciado com a Caixa Económica Montepio Geral, pretende evitar a 

institucionalização de crianças e jovens em risco. 

Como contributo, este trabalho destaca a importância dos TIS, na melhoria de vida 

das pessoas desfavorecidas, apresentando um estudo de caso, na área da saúde, 

devidamente enquadrado na temática prioritária de política pública, cujos números, 

indicadores e métricas de resultados, foram baseados, sobretudo, no PGC, intervenção 

breve no tabagismo na USF, de autoria do Dr. Licínio Laborinho Fialho, enquanto modelo 

de intervenção adaptado para este TIS.  

Apresenta, ainda, as bases de funcionamento de todo o processo para a elaboração 

de um TIS, desde a compreensão do problema social, seu enquadramento e aplicabilidade, 

modelo de intervenção, estruturação, modelo de financiamento, contratualização, 

avaliação e medição do impacto social. 
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4. Autoavaliação e reflexão final

4.1. Expectativas iniciais e grau de novidade e satisfação com a 

realização do estágio 

Este estágio superou todas as minhas expectativas e foi realizado num ambiente 

excelente de entreajuda e partilha de conhecimentos. Agradeço aos meus colegas de 

equipa, que me acolheram e trataram, de imediato, como membro da equipa. Reinou 

sempre um espírito de equipa, de partilha e de responsabilidades muito bem definidas. 

Foi-me dado um endereço de correio eletrónico corporativo, participação no grupo de 

trabalho no whatsapp, acesso a dropbox e até cartão da empresa. Realizávamos reuniões 

de equipa semanais, das quais eu fazia parte e tinha tarefas a apresentar. A formação era 

ministrada quer por membros da equipa quer por convidados externos. Poderei afirmar, 

com toda a certeza, que tive o privilégio de realizar este estágio com uma equipa 

fantástica. 

Foi num contexto de Economia Social, completamente novo para mim, que me 

senti absorvida pelo tema. Quanto mais eu lia sobre o tema, mais sentia vontade de ler e 

ler, a fim de perceber e entrar naquele mundo novo, ainda desconhecido para mim. Posso 

dizer que a minha dedicação foi total, mas sentia que para estar a altura destes novos 

desafios precisava de mais formação. Para ir ao encontro destas necessidades inscrevi-me 

em diversas ações de formação para as candidaturas aos financiamentos do Portugal 2020 

e Horizonte 2020. Frequentei conferências e fóruns de economia social e acompanhava, 

nas redes sociais, tudo o que estava a acontecer neste domínio. Na parte formativa 

continuei com a formação de formadores, iniciada antes do estágio começar, o que foi ao 

encontro do meu trabalho na organização de conteúdos para a consultoria formativa da 

incubadora virtual.  

Este estágio acrescentou-me mais valores e novos ideais e deu-me uma visão 

diferente do mundo, dos seus problemas sociais, e do potencial existente de intervenção. 

Permitiu-me, ainda, constatar as oportunidades desperdiçadas por falta de iniciativas e 

verificar a disponibilidade de recursos que existem, através de diversos quadros de apoios 

comunitários, para as mais diversas áreas, aguardando que bons projetos promovam um 
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crescimento, inteligente, sustentável e inclusivo, diminuindo as assimetrias entre as 

regiões e proporcionando uma melhor qualidade de vida. 

4.2. Competências técnicas, pessoais e interpessoais trabalhadas, 

adquiridas e aprofundadas ao longo do estágio 

Como competências técnicas, pude aproveitar e complementar, muito, o meu 

trabalho com os ensinamentos fornecidos pelas unidades curriculares que tive no 

mestrado, dada a forma como se interligam na componente prática, num pensamento 

lógico, coerente e paralelo:  

 

• Políticas Económicas; 

• Desenvolvimento Organizacional; 

• Mercados e Empresas; 

• Organizações e Competitividade; 

• Globalização e Internacionalização; 

• Análise de Dados; 

• Finanças Empresariais; 

• Metodologias de Investigação; 

• Marketing Relacional; 

• Inovação e Empreendedorismo. 

 

O Horizonte 2020, SME Instrument, foi, de todas, a primeira formação mais 

exigente que frequentei em contexto de estágio. Com ela tive a consciência das 

competências complementares (soft skills) a dominar e as mudanças evolutivas que teria 

que desenvolver no meu perfil individual que me permitissem melhorar o meu 

desempenho em futuras atividades. Nesta formação foram me indicados os passos que 

deveriam servir de base para todo o meu trabalho, de modo a garantir a qualidade nos 

serviços ao cliente, adotando regras de interação e comunicação profissional, 

comunicação oral, escrita e audiovisual de forma a maximizar a capacidade criativa.  

Esta formação também foi muito útil na medida em permitiu aprofundar e depois 

colmatar as minhas necessidades nos seguintes domínios: 1-pensamento crítico, 2-

criatividade, 3-coordenação, 4- negociação, 5- inteligência emocional, 6- resolução de 
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problemas complexos, 7- tomada de decisões e 8- flexibilidade cognitiva, tão necessários 

para a realização deste trabalho de estágio. 

Estudar o problema social, analisar os dados estatísticos, ver as experiências de 

outros países na solução destes mesmos problemas, buscar um modelo de intervenção 

forte, de inovação e empreendedorismo, que apresente respostas disruptivas, alinhadas a 

estratégia específicas como a Europa 2020, RIS3, EDL, enquadramento legal, submissão 

de candidaturas aos financiamentos sujeitas as políticas económicas impostas pelos 

Fundos Europeus, gestão de desempenho e gestão financeira, foram as competências 

trabalhadas, adquiridas e aprofundadas ao longo do estágio. 

No contexto da elaboração dos conteúdos para o seminário e para as consultorias 

formativas foram igualmente trabalhadas competências nas áreas de inovação e 

empreendedorismo, internacionalização, finanças empresariais, desenvolvimento 

organizacional, mercados e empresas, organizações e competitividade e marketing 

relacional, pelo que pude aprofundar as competências adquiridas no mestrado e aplicá-

las no estágio. 

Por fim, devo dizer que o grau de exigência de todo o processo, permitiu-me 

crescer e superar a mim mesma todos os dias, tornando esta experiência, em contexto de 

estágio, muito enriquecedora, tanto em aprendizagens como a nível pessoal e interpessoal. 

Descobrir a sensação de trabalhar em algo em que, realmente, nos identificamos, 

gostamos e acreditamos, é muito compensador. 

Como menos positivo, realço a falta de tempo para a concretização da totalidade 

do plano formativo e a oportunidade de aperfeiçoar, na prática, as minhas competências 

como formadora. Esta era, sem dúvida, uma aposta de extrema importância para a 

empresa e para o público jovem que tínhamos na Partnia Start up e que não teve os 

resultados expectáveis, devido ao curto espaço de tempo. 
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Anexos 





 

 

Anexo I - Parecer de entidade do setor público  

 

Parecer de entidade do sector público 

 

Este documento deve ser anexado ao formulário de candidatura. O 

documento deve incluir a validação, por parte da entidade do sector público, da 

relevância e pertinência do projeto que se candidata ao instrumento de 

financiamento de Títulos de Impacto Social (TIS). O parecer da entidade do sector 

público deverá ser preparado de acordo com a proposta de minuta infra. Deverá 

ser emitido em papel timbrado da entidade do setor público respetiva, assinado e 

autenticado com carimbo ou selo branco. 

 

Parecer de entidade do sector público referente ao projeto “ [INSERIR NOME DO 
PROJETO] ” 

 

A/o [nome da entidade do sector público] vem por este meio validar a pertinência e 

relevância do [nome do projeto] que se candidata ao instrumento de financiamento de TIS 

promovido pela Iniciativa Portugal Inovação Social. 

 

A/o [nome da entidade do sector público] considera que o [nome do projeto] vem 

acrescentar valor, em complemento a outros modelos de intervenção, no que se refere à 

temática da/o [nome da temática]. 

Os resultados definidos para o [nome do projeto] estão alinhados com as prioridades 

definidas pela/o [nome da entidade do sector público], motivo pelo qual consideramos 

pertinente a experimentação do modelo de intervenção proposto no terreno. 

 

Encontramo-nos disponíveis para prestar esclarecimentos ou prestar informação 
complementar que sirva de sustentação às afirmações acima mencionadas. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

[Nome da entidade do sector público] 

 

[Nome de representante legal] 

 

 

 

_________________________________________ 



  

 

 

 

 

[Local], ii de iii de iiii 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo II - Memorando de Entendimento da Parceria TIS  

 

 

Memorando de Entendimento da Parceria TIS 

 

Este documento deve ser anexado ao formulário de candidatura. O 

documento deve integrar informação sobre as diferentes entidades parceiras que 

compõem a parceria TIS. O Memorando de Entendimento deve ser preparado de 

acordo com o presente modelo. 

 

Memorando de Entendimento para implementação do projeto “ [INSERIR NOME DO 
PROJETO] ” 

 

Considerando que: 

 

1 – A/o [nome da entidade que implementa o projeto] vai implementar as atividades 

previstas no [nome do projeto]. A/o [nome da entidade que implementa o projeto] dedica-

se a [descrição da entidade e suas principais atividades no projeto]. Enquanto entidade 

implementadora das atividades previstas, a esta compete [explicitação do contributo e das 

obrigações no contexto do projeto]. Do orçamento global da candidatura, a esta cabe-lhe o 

montante de [valor do orçamento, em euros, afeto a esta entidade parceira]. 

 

2 – A/o [nome do investidor social] vai financiar as atividades previstas no [nome do 

projeto], garantindo o financiamento de forma a contribuir para o sucesso do mesmo, 

estando disposta/o a adiantar o investimento inicial necessário para a sua implementação 

e a suportar o risco associado ao não cumprimento dos resultados previstos. A/o [nome do 

investidor social] dedica-se a [descrição da entidade e suas principais atividades no projeto]. 

Enquanto entidade financiadora das atividades previstas, a esta compete [explicitação do 

contributo e das obrigações no contexto do projeto]. Do orçamento global da candidatura, 

a esta cabe-lhe o montante de [valor do orçamento, em euros, afeto a esta entidade 

parceira]. 

 

3 – A/o [entidade do sector público] está interessada/o em testar um modelo de 

intervenção inovador implementado pela/o [nome da entidade que implementa o projeto]. 

A/o [entidade do sector público] dedica-se a [descrição da entidade e suas principais 

atividades no projeto]. Enquanto entidade do setor público com competência de política 

pública na área temática do [nome do projeto], a esta compete [explicitação do contributo 

e das obrigações no contexto do projeto]. Esta entidade pública não tem fluxos financeiros 

associados à candidatura. 

 



  

 

 

4 – A/o [nome do investidor social] assume a coordenação da parceria, à qual é 

atribuída a designação de entidade coordenadora, cabendo-lhe a articulação, quer com a 

Autoridade de Gestão, quer entre as várias entidades parceiras, competindo-lhe ainda 

proceder às reposições de verbas por inteiro a que haja lugar, sem prejuízo da 

responsabilidade solidária a que todas as entidades parceiras estão obrigadas. 

 

5 – Relativamente aos mecanismos de articulação adotados entre as entidades 

parceiras, [explicitar de acordo com o modelo de funcionamento acordado entre as partes, 

nomeadamente prazos e montantes relativos às transferências das verbas entre as partes]. 

 

6 – Os resultados definidos para o [nome do projeto], acordados entre as partes que 

compõem o presente Memorando de Entendimento, e contratualizados com a Autoridade 

de Gestão (AG) do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), serão 

apresentados à Estrutura de Missão Portugal Inovação Social (EMPIS), enquanto entidade 

responsável pela análise das respetivas evidências e pela validação dos resultados 

contratualizados. 

 

7 – Uma vez cumpridos os resultados contratualizados, e só nesse caso, a AG do 

POISE reembolsará a/o [nome do investidor social] no montante de despesa validada como 

elegível, tendo como limite máximo o valor aprovado em candidatura para esses mesmos 

resultados. 

 

8 – São objetivos da presente parceria a [descrição dos objetivos]. 

 

9 – O presente Memorando de Entendimento estabelece os objetivos da parceria TIS, e 

as bases de coordenação e definição de papéis de cada entidade no âmbito da Parceria TIS para 

efeitos de candidatura ao instrumento de financiamento de TIS da Iniciativa Portugal Inovação 

Social. 

 

Assim, 

 

[Nome da entidade que implementa o projeto], pessoa coletiva nº [número de pessoa 

coletiva], com sede na [morada], neste ato representada/o por [nome e função do 

representante legal], com poderes para o ato. 

 

[Nome do investidor social], pessoa coletiva nº [número de pessoa coletiva], com 

sede na [morada], neste ato representada/o por [nome e função do representante legal], 

com poderes para o ato. 



 

 

 

[Nome da entidade do sector público], pessoa coletiva nº [número de pessoa 

coletiva], com sede na [morada], neste ato representada/o por [nome e função do 

representante legal], com poderes para o ato. 

 

O presente Memorando de Entendimento tem início na data em que for outorgado 
por todas as partes e vigora até ii de iiii de iiii. 

 

 

[Nome da entidade que implementa o projeto] 

 

[Nome do representante legal] 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

 

 

[Nome do investidor social] 

 

[Nome do representante legal] 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

 

 

[Nome da entidade do sector público] 

 

[Nome do representante legal] 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

 

 

[Local], ii de iii de iiii 

 

 
 

 

 

 

  



  

 

 

 

 



 

 

 

Anexo III- Modelo de intervenção do TIS 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo IV - Modelo de Financiamento do TIS

 



  

 

 

 



 

 

 

Anexo V - Modelo de acompanhamento dos resultados contratualizados do TIS 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

  



 

 

Anexo VI – Agenda reunião de equipa - Partnia 

 

 

 



  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 




