RELATÓRIO EXTERNO
DE MEDIÇÃO DE IMPACTO SOCIAL
SINCLAB – SOCIAL INCLUSION LABORATORY
FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
2017 - 2020

SÚMULA INTRODUTÓRIA
Esta publicação tem por objetivo essencial dar a conhecer à comunidade o impacto gerado pela
atividade da IRIS – Incubadora Regional de Inovação Social, na assunção do seu papel de agente
ativador e mediador de processos de inovação social. Toda a atividade da IRIS concorre para um
objetivo último: a promoção de mecanismos de desenvolvimento, de inclusão e de coesão, seja ao
nível social ou ambiental.
A IRIS pôs em marcha este seu papel através de três eixos de ação, estrategicamente articulados
entre si: (1) Grow Innovation – atividades de apoio e capacitação de respostas socais inovadoras,
potenciando o seu potencial de empreendedorismo e de impacto; (2) Start Innovation – atividades
de sensibilização e capacitação da comunidade tendo em vista potenciar contextos e dinâmicas
locais de inovação social, entre estas, destaca-se a criação da Rede Intermunicipal de Embaixadores
IRIS; (3) Begin Innovation – programa psicopedagógico de sensibilização das crianças do 1º Ciclo
do Ensino Básico para os desafios sociais e ambientais que lhes são contemporâneos, introduzindo
a inovação e o empreendedorismo social como catalisadores de respostas para os mesmos.
Quis-se elaborar um documento capaz de sintetizar a amplitude de atividades desenvolvidas pela
IRIS, tendo como âncora de apresentação os resultados dos estudos de impacto social realizados
pelo SINCLab – Social Inclusion Laboratory, Grupo de Investigação da Faculdade de Psicologia e
de Ciências da Educação da Universidade do Porto.
Ao longo das diferentes secções faz-se a trajetória desde o Cenário de Impacto que orientou
conceptualmente o Modelo de Medição de Impacto Social da IRIS, passando pela demonstração
do impacto social das atividades incluídas naqueles 3 eixos de ação e rematando com uma súmula
das principais conclusões. NR1

NR1_Dada a natureza desta publicação, apresenta-se aqui parte dos resultados dos estudos de MIS.
Para aceder à integralidade dos estudos de MIS deve consultar-se os relatórios técnico-científicos dos mesmos.

01_
O QUE É A IRIS
A IRIS é uma incubadora vocacionada para a inovação e empreendedorismo social, ou
seja, apoia projetos que desenvolvem soluções inovadoras, com impacto social positivo,
para problemas sociais ou ambientais graves e negligenciados da sociedade.
A atividade da IRIS começou em 2017, na região do Tâmega e Sousa, como projeto
promovido pelo Instituto do Banco Europeu de Investimento (IBEI) e pela Associação
do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto (PortusPark) e cofinanciado pela Estrutura
de Missão Portugal Inovação Social (EMPIS), um programa catalisador do setor de
inovação social e investimento social em Portugal, no âmbito do instrumento de
financiamento Parcerias para o Impacto.

Face à necessidade de criar um ecossistema favorável ao desenvolvimento de projetos de
inovação social, além do apoio aos empreendedores, a IRIS desenvolveu um plano
de capacitação da comunidade que se alargou à área educativa, e passou a focar as
suas atividades em três eixos de atuação:

O eixo INCUBAÇÃO tem o seu foco no apoio à criação e ao desenvolvimento
no terreno de projetos de empreendedorismo social;
O eixo COMUNIDADE foca-se no desenvolvimento de um ecossistema capaz de
dar apoio e iniciativas de inovação social, promovendo a sua sustentabilidade.
O eixo EDUCAÇÃO tem como objetivo principal a sensibilização da
comunidade educativa para a inovação social, focando-se no contexto escolar;

Da ligação entre estes eixos de ação surge
um ecossistema comprometido com a criação
e desenvolvimento de soluções inovadoras
para os desafios sociais e ambientais.

IMPACTO SOCIAL DA IRIS

02_
MEDIÇÃO DE IMPACTO SOCIAL E INOVAÇÃO SOCIAL
O SINCLab – Social Inclusion Laboratory, Grupo de Investigação da Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universidade do Porto, foi a entidade externa responsável pelos estudos
de Medição de Impacto Social que aqui se sintetizam. O enfoque principal do SINCLab é o
desenvolvimento de investigação aplicada orientada pelo objetivo último de ser um “agente ativo”
na promoção de processos de inclusão social.
Há mais de uma década, a atividade de investigação aplicada e de consultoria científica e técnica
do SINCLab tem-se estruturado em 3 eixos principais: (1) desenvolvimento de projetos e de políticas
sociais, (2) monitorização e avaliação de projetos e de políticas, e (3) Medição de Impacto Social.
Para tal, tem estabelecido uma forte rede de parcerias com entidades públicas e privadas que
desenvolvem a sua atividade em domínios relevantes para a promoção de desenvolvimento, inclusão
e coesão social. Através da colaboração de parceiros estratégicos como a IRIS, o SINCLab tem
concretizado, em diferentes domínios e territórios, a sua orientação conceptual focada na sustentação
em evidência, nomeadamente científica, do investimento, do desenvolvimento e da disseminação
de políticas e práticas sociais.

O QUE É A MEDIÇÃO DE IMPACTO SOCIAL?
Dito sucintamente, a Medição de Impacto Social (MIS) de uma determinada ação, projeto, programa
ou medida consiste em verificar se esta gerou um determinado valor ou mudança social e, se tal
aconteceu, se se tratou de um valor ou mudança positiva ou negativa.
A recolha de evidência empírica deve ser a “força” dos processos de MIS. Os modelos conceptuais
e os métodos que podem ser empregues são diversos, mas o SINCLab assume como incontornáveis
as seguintes premissas: (1) a independência face ao “alvo de MIS”, (2) a não interferência nos processos
de impacto e (3) o privilégio de metodologias científicas.
Um estudo de medição de impacto social pode ser capaz de “demonstrar impacto” através da
atribuição de relações causais. Não sendo possível, deverá permitir a “inferência de impacto”, por
exemplo, pela identificação de “fatores potenciais de impacto”. Contudo, seja qual for o nível de
atribuição de impacto social que o modelo permita definir, assume-se que aquelas três
premissas serão sempre a sustentação-base, a principal garantia, da validade das
conclusões que se retirem.
A IRIS assumiu para si estas mesmas premissas enquanto condições
fundamentais para verificar o impacto das ações que desenvolve.

A MIS COMO PARTE DA ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO SOCIAL
Quer se pense ao nível restrito de um determinado projeto, quer no espetro mais amplo
do desenvolvimento de políticas de inovação e desenvolvimento social, a MIS deve
ser parte integrante da estratégia que se defina. Quando a Inovação Social está no
centro da criação de novos “processos de impacto” a MIS deve ser a principal sustentação
do investimento e da disseminação de tais processos,
seja através de novas práticas seja, desejavelmente,
através de novas estratégias e políticas.

Figura 1.
Medição de impacto social ao serviço
da inovação em políticas e práticas sociais.

03_
COMO SE IMPLEMENTOU A MIS NA IRIS?
A IRIS assumiu como objetivo nuclear fazer parte dos “agentes” de uma estratégia sustentada de
promoção da inovação e do empreendedorismo social. Como tal, testar o impacto social da sua
ação enquanto estrutura “ativadora de inovação social” foi um objetivo logo associado.
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Figura 2.
Desenvolvimento de um processo de MIS pelo SINCLab.

A estreita articulação entre as equipas da IRIS e do SINCLab foi o ponto de partida para o desenho
do Modelo de MIS. A abordagem conceptual do SINCLab à MIS requer duas condições fundamentais:
(1) a definição do Cenário de Impacto Social – que implica, entre outros, a identificação de Alvos
de Impacto, a definição clara de Indicadores Relevantes de Impacto Social e a criação de Medidas
de Impacto capazes de captar o potencial de impacto da ação; e (2) a opção preferencial por
investigação aplicada com metodologias quasi-experimentais na definição do Modelo de MIS. Estas
metodologias permitem estabelecer a relação causal entre uma determinada “intervenção” o seu
potencial impacto social, ou então facultar uma forte sustentação científica das inferências de fatores
de impacto que se demonstrem.
A designação destas metodologias advém do facto de utilizarem os mesmos princípios e métodos
científicos dos designados estudos “experimentais”. Tipicamente, associamos às “experiências
científicas” a realização de manipulações de variáveis e a definição aleatória de quem, ou o quê, é
sujeito a essas manipulações. A principal diferença reside no facto de nos estudos “quasi-experimentais”,
por várias razões, mas com a ética e a deontologia à cabeça, a realização de “manipulações
experimentais” e o seu emprego aleatório não serem possíveis.
Em tudo o resto, são parte do mesmo “corpo de conhecimento e princípios científicos”: também
aqui encontramos, por exemplo, os designados grupos experimentais e grupos de controlo, fases
emparelhadas de “medição” (pré e pós-teste, follow-up), planos fatoriais, etc.

Um passo essencial no desenho do Modelo de MIS é definição de Indicadores
Relevantes de Impacto Social. Não se trata indicadores de “quantidade ou qualidade
de execução”, mas antes de indicadores de impacto potencial nos “alvos” (beneficiários),
diretos e indiretos. Da vasta amplitude de ação da IRIS e da diversidade de iniciativas
que desenvolve identificaram-se ações específicas, representativas dessa ação, para
serem “alvo de Medição de Impacto”.
Na Figura 3 esquematiza-se o “Cenário de Impacto Social da IRIS”. Neste esquema ilustra-se como, através de um modelo integrado de MIS, se pode incluir a multiplicidade
de dimensões e de níveis de impacto social que uma “iniciativa” complexa como a IRIS
pode ter.

Figura 3.
Definição conceptual do Cenário de Impacto Social da IRIS
enquanto agente “mediador” na criação de valor e mudança social.

Um dos objetivos nucleares da IRIS é a incubação e aceleração de projetos ou negócios
sociais inovadores, nomeadamente, através de acompanhamento que potencie a sua
consolidação e capacitação por meio das ações do GROW INNOVATION.
A IRIS advoga também como sua missão o fortalecimento de redes que promovam o
envolvimento e a participação de agentes locais na promoção da inovação social no
território, designadamente através da REDE INTERMUNICIPAL DE EMBAIXADORES,
no âmbito do START INNOVATION.
A IRIS assumiu ainda a Escola enquanto veículo privilegiado de ativação de contextos
e de dinâmicas de inovação social. Para tal, desenvolve um conjunto de atividades de
sensibilização e de capacitação da Escola para a inovação social através do Programa
Educativo BEGIN INNOVATION.
IMPACTO SOCIAL DA IRIS
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QUAL O IMPACTO SOCIAL DA IRIS?
GEROU MUDANÇA OU VALOR NO TERRITÓRIO?
04.1_ GROW INNOVATION: PROGRAMA DE INCUBAÇÃO
A IRIS assumiu como objetivo nuclear fazer parte dos “agentes” de uma estratégia sustentada de
promoção da inovação e do empreendedorismo social. Como tal, testar o impacto social da sua
ação enquanto estrutura “ativadora de inovação social” foi um objetivo logo associado.

A atividade de incubação na IRIS tem como objetivo apoiar empreendedores sociais e as suas
iniciativas no processo de desenvolvimento de soluções inovadoras, mediante partilha de espaços
de trabalho, ações de capacitação e formação, acompanhamento, consultoria especializada e acesso
a uma rede de parceiros com ligação à inovação social. Objetivo último: proporcionar todas as
condições para potenciar as suas iniciativas de impacto. Ao longo do projeto, entre 2017 e 2020
foram acompanhados 30 projetos no âmbito do programa de incubação.
Dos projetos que estiveram incluídos no Programa de Incubação do Grow Innovation (PI), 17 participaram
no estudo de MIS, envolvendo 28 empreendedoras/es sociais. Cada projeto participou na MIS
com 1 a 3 pessoas da equipa e, em média, aquando do pós-teste, os projetos estavam, ou foram
incubados, durante cerca de 22 meses. Entre os momentos de Pré e Pós-Teste decorreu cerca de
1 ano.
As pessoas inquiridas são maioritariamente do sexo feminino e a sua idade varia entre os 25 e os 58
anos (média de 36 anos). Todas indicaram ter completado algum curso do Ensino Superior ou
Equiparável.

O QUE MUDOU NAS EMPREENDEDORAS
E EMPREENDEDORES SOCIAIS DEPOIS DO PI?
Foi solicitado às pessoas que se autoatribuíssem um vasto conjunto de características
relevantes para a definição do “perfil” do inovador e empreendedor social. Destas,
destacamos aqui algumas das que mudaram entre os dois momentos de MIS.
À chegada ao Programa de Incubação, 80% das empreendedoras e empreendedores
consideravam-se pessoas “bastante” a “extremamente” inovadores, uma
percentagem elevada que não se alterou com a participação no programa.
A mesma percentagem de pessoas considerava-se também como “bastante” a
“extremamente” empreendedoras. Mas esta autoperceção diminuiu significativamente
após participarem no PI:

30% das pessoas passaram a considerar-se menos

empreendedoras do que antes.

Figura 4.
Mudança na autoatribuição
de algumas “características
de empreendedor”.

Verificou-se também que, depois da sua inclusão no Programa de Incubação, os
“incubados” passaram a considerar-se pessoas menos criativas, menos inovadoras,
menos capazes de resolver problemas e menos flexíveis. Estas mudanças parecem
indicar maior espírito crítico relativamente a si mesmos enquanto empreendedores sociais. Veremos adiante que este processo também se verificou entre os participantes do
Programa de Aceleração.
QUAL O IMPACTO DO PI NA AUTOAVALIAÇÃO DOS PROJETOS?
A MIS indicia que a participação no Programa de Incubação terá tido impacto significativo
na forma como as pessoas se passaram a posicionar perante o seu próprio projeto:
diminuiu significativamente a perceção de que “que o seu projeto é diferente dos
outros”, bem como que o projeto é inovador (embora ainda concordem “bastante”
com ambas as coisas, esta diminuição verificou-se em

45% e 35% das pessoas,

respetivamente).

IMPACTO SOCIAL DA IRIS

Em contraponto, verificou-se um forte aumento na perceção de que projeto é eficaz, um aumento
que se verificou entre 45% dos “incubados”.
Uma vez mais, este impacto na autoavaliação do projeto, parece indicar que, com a sua participação
no PI, estas pessoas se tornaram “mais realistas acerca dos méritos” do seu projeto.
Após o programa, os incubados indicaram sentir-se “bastante” preparados para desenvolver o projeto
(90% “bastante” a “muito preparados”) e estão “bastante” satisfeitos com o seu desempenho no
projeto (85% “bastante” a “muito satisfeitos”).

QUAL O IMPACTO DO PI NO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS?

•

55%

das pessoas, de

41%

dos projetos passaram a considerar a sua ESTRATÉGIA

DE COMUNICAÇÃO/MARKETING como estando mais bem definida após o programa.
O mesmo aconteceu em relação à eficácia desta estratégia, que foi mais bem avaliada por
10 dos projetos (59%). Além disso, após o programa, 3 projetos passaram a ter um elemento
responsável por esta função;
• 75% dos projetos fizeram a sua divulgação durante o último ano de incubação, com a qual
que estão, em média, apenas “moderadamente” satisfeitos. Destes, 63% indicaram que a IRIS
os ajudou na divulgação, através de sessões presenciais em diferentes modalidades, as suas
redes sociais e website ou newsletter, ou de testemunhos e vídeos promocionais;
• Após a incubação, os empreendedores passaram a sentir-se “muito” preparados para
COMUNICAR COM DIFERENTES INTERLOCUTORES: consideram-se mais preparado para
tal

40% dos participantes e 7 dos projetos (especificamente, a maior preparação seria para

com outras organizações do setor social, empresas do setor privado, instituições académicas e
meios de comunicação social;
• Com a participação no PI, os projetos aumentaram significativamente a sua REDE DE
PARCEIROS, de uma média de 7 parcerias por projeto, para 13 parcerias: um aumento de

86% A avaliação que fazem da sua rede de parcerias, de um modo global, mantém-se como
“bastante” satisfatória. Contudo diminui a avaliação que fazem da relevância institucional
e estratégica dos seus parceiros, o que pode indiciar maior conhecimento e exigência a este
respeito;
• Depois da incubação, 78% dos participantes e 53% dos projetos passam a considerar o seu
FINANCIAMENTO atual mais adequado às necessidades, passando a maioria vê-lo como
“moderadamente” a “bastante” adequado. Tal pode estar relacionado com as novas fontes
de financiamento que indicaram e com o facto de verem fatores como a falta de contacto
com potenciais fontes de financiamento, a falta de oportunidades de concorrer a linhas

de investimento privado e a falta de doações empresariais e individuais
como menos constrangedores do que o consideravam à partida para o PI
– esta mudança verificou-se 50% pessoas e 41% dos projetos;
• Antes da incubação, 36% das pessoas (de 18% dos projetos) indicavam não ter ainda
definido um público-alvo. Com a participação no PI, todos os projetos indicam ter um
PÚBLICO-ALVO bem definido, sendo que

22% indicaram que a IRIS contribuiu para

a ampliação desse público-alvo, através de contactos e sessões de divulgação.

QUAL O IMPACTO ATRIBUÍDO AO PROGRAMA DE INCUBAÇÃO NA RELAÇÃO
COM O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO SOCIAL?
Em termos globais, no pós-teste, os “incubados” atribuíram “bastante” importância
ao Programa para o desenvolvimento do seu projeto – nomeadamente, foi “muito”
importante para o contacto com outros empreendedores sociais e com especialistas em
Inovação Social, e “bastante” importante para criar parcerias e angariar financiamento.

Figura 5. Mudança na autoatribuição de algumas “características de empreendedor”.

Entre os dois momentos de MIS, verificou-se uma mudança positiva na perceção
das dinâmicas relacionais com diferentes atores do território.
Se a avaliação positiva da sua relação com a IRIS, e também com diferentes interlocutores
ao nível municipal, não se alterou, o mesmo não se passou com os demais “alvos”.
De facto, verificou-se uma mudança significativa e muito positiva na avaliação da
relação com a Comunidade Local, com a Rede Social da Comunidade Intermunicipal
e com o Tecido Empresarial.
No primeiro momento de MIS estas relações receberam avaliação moderadamente
positiva ou mesmo negativa, mas, passado cerca de um ano de incubação, essas
avaliações foram bastante positivas. Entre estas, destaca-se a relação com o Tecido
Empresarial que aumentou cerca de 43% !

IMPACTO SOCIAL DA IRIS

COMO É AVALIADO O PAPEL DA IRIS ENQUANTO “MEDIADORA” DA RELAÇÃO COM
O ECOSSISTEMA DE IS?
As empreendedoras e empreendedoras dos projetos incubados atribuíram uma avaliação muito elevada
à relação que estabeleceram com a IRIS: 90% dos participantes cotou esta dimensão entre 80 e
100 pontos no pré-teste, fazendo todos uma avaliação nestes padrões no pós-teste.
Também não difere entre os dois momentos a avaliação muito positiva da IRIS enquanto pivô de
inovação social entre o seu projeto e os diferentes interlocutores do território: 85% dos “incubados”
atribui entre 65 e 100 pontos no Pré-Teste, e 80% fazem o mesmo um ano depois).
Finalmente, é ainda atribuída uma avaliação muito positiva à IRIS enquanto estrutura de suporte
ao seu papel de inovador social:

75% atribuem entre 65 e 100 pontos no Pré-Teste, e 80% no

Pós-teste).
Adicionalmente, verifica-se que os “incubados” se disseram, em média, “bastante satisfeitos” com
a Gestora de Inovação, seja quanto à sua disponibilidade, às suas competências pessoais e profissionais
e ao seu envolvimento. De facto, 85% das pessoas consideraram o acompanhamento proporcionado
pela IRIS como tendo sido “bastante” a “extremamente” eficaz.

04.2_ GROW INNOVATION: PROGRAMA DE ACELERAÇÃO
A IRIS desenvolveu um programa de aceleração destinado a iniciativas de impacto, que tem como
objetivo capacitar os empreendedores através de conhecimentos, ferramentas e contactos que lhes
permitam acelerar os seus projetos de forma consistente e sustentável. Assume um modelo de
formação-ação, conjugando as ações de capacitação com mentoria especializada.
O Programa tem a duração de seis meses e é composto por três fases:

FASE 1

KICKSTART BOOTCAMP
Programa intensivo de formação residencial com a duração
de dois dias.

Apresentação aos Mentores

IMPACT MASTERCLASSES
Ações de formação intensivas em formato presencial, num
total de 10 dias. As Masterclasses versaram os seguintes domínios:

FASE 2

FASE 3

_ Proposta de valor
_ Plano financeiro
_ Modelo de negócio
_ Gestão de parcerias
_ Avaliação de impacto
_ Área jurídica
_ Comunicação
_ Marketing

DEMO DAY

Ações de Mentoria

Atribuição de Prémios

A 1ª Edição do Programa de Aceleração, realizada em 2019, foi alvo de MIS.
Estiveram ativamente envolvidos 12 projetos e 28 empreendedoras/es sociais na MIS
do Programa de Aceleração do Grow Innovation (PA). A maioria são mulheres e as
idades variam entre os 19 e os 52 anos (média de 30 anos). Realizaram-se 3 momentos
de avaliação (Pré e Pós Programa e follow-up).
IMPACTO NO POSICIONAMENTO PESSOAL FACE AO EMPREENDEDORISMO
E À INOVAÇÃO SOCIAL
Na “linha de partida” as/os participantes consideravam-se pessoas “bastante”
empreendedoras, mas passaram a ver-se como mais empreendedoras (“muito”) depois
do programa de capacitação. Contudo, não mudaram a sua autoperceção enquanto
pessoas inovadoras: em todos os momentos de MIS, consideraram-se sempre “bastante”
inovadoras.
A MIS revelou um perfil de mudança interessante: depois do PA passaram a sentir-se
menos otimistas quanto ao sucesso do seu projeto, menos confiantes nas suas
capacidades para tal, e menos capazes de trabalhar em equipa. O GI terá sido “uma
chamada a realidade” para estas pessoas fortemente investidas nos seus projetos.
Em contrapartida, dizem-se mais capazes de detetar oportunidades depois de
participarem no programa.

O QUE MUDOU NA ESTRATÉGIA DO PROJETO DEPOIS DO PA?

• 90% dos projetos alteraram a sua proposta de valor, e o PA contribuiu “muito”;
• 80% dos projetos redefiniram o seu modelo de negócio, e o PA contribuído “bastante”;
• 50% dos projetos ajustaram o seu plano financeiro, e o PA contribuiu “bastante”;
• 50% dos projetos alteraram a sua estratégia de gestão de parcerias e 60% aumentou o número de
parceiros;
•

60% dos projetos reformularam a sua estratégia de comunicação – e o PA contribuiu “bastante”.

Consideram a sua estratégia mais bem estruturada após o programa, demonstrando ter adquirido e
aplicado novas competências neste domínio;
•

40% dos projetos alteraram a sua estratégia de marketing digital – e o PA contribuiu “bastante”.

Indicam também a sua estratégia como estando mais bem definida após o programa e as competências
aí adquiridas;
•

55% das pessoas passaram a considerar o financiamento do seu projeto “menos adequado” às

necessidades – maior consciência acerca do mesmo;
•

100%

dos participantes indicam que o seu grau de conhecimento nas temáticas incluídos no

Programa de Aceleração aumentou significativamente após o Grow Innovation. Atribuem também
“muita” importância ao contributo do PA e aos conteúdos dessas temáticas para o desenvolvimento
do seu projeto.

Figura 6. Reformulação da estratégia do projeto e atribuição de contributo para essa mudança ao Programa de Aceleração.

QUAL O IMPACTO NA RELAÇÃO DOS PROJETOS
COM O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO SOCIAL?
Foi consensual entre os participantes que o PA promoveu dinâmicas relacionais positivas
para o seu projeto no seio do Ecossistema de Inovação social. De facto, a maioria dos
acelerados concorda entre “bastante” a “totalmente” (6 ou mais pontos, em 7 possíveis)
que o Programa permitiu a partilha de boas práticas (62%), fomentou o encontro
com outros empreendedores sociais (71%) e o estabelecimento de “novas parcerias”
(59%).
O encontro com financiadores foi menos impactado, mas, mesmo assim, cerca de 1/4
também atribuem aquele grau de impacto.

Figura 7. Atribuição de impacto do Programa
de Aceleração na relação dos projetos com o
ecossistema de inovação social.

QUE IMPACTO TIVERAM OS MENTORES E A IRIS ATRAVÉS DO PA?
As/os participantes consideram, em média, que o contributo do mentor foi “bastante
importante” para o desenvolvento do seu projeto (4.75 em 6 pontos). No final do
Programa fazem uma avaliação muito positiva do apoio dado pela/o Mentor (média
de 80 pontos em 100).
Também o apoio proporcionado pela própria IRIS recebe uma avaliação muito
positiva (86 em 100). Aliás, um ano após o final do programa (no follow-up)
continuam a atribui-lhe uma avaliação muito elevada no mesmo conjunto
de indicadores (valores acima de 80 pontos).

IMPACTO SOCIAL DA IRIS

IMPACTO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO NO TRABALHO DAS EQUIPAS DOS PROJETOS
Após terminarem a sua participação no PA, os participantes pareceram denotar maior “consciência”
dos desafios que se lhes levantavam, nomeadamente em termos da formação da sua equipa,
que passaram a considerar menos adequada – de “muito” para “bastante” adequada.
Passaram também a considerar tanto o número de elementos como o tempo que estes dedicam ao
projeto apenas “moderadamente” adequados.
Já no follow-up (1 ano depois) um dos projetos indicou ter aumentado a equipa, tendo contado
com um contributo “moderado” do PA, através da sua rede de contactos que lhe facultou e pela
visibilidade que deu ao projeto. Houve ainda 2 projetos que subcontrataram “serviços externos”
para suprir competências específicas, sendo que o GI terá contribuído “moderadamente” para tal.
QUAL O IMPACTO NAS PARCERIAS DOS PROJETOS?
Verificou-se a duplicação do número de parcerias dos projetos em resultado direto da participação
no PA: de uma média de 4 para 8 parceiros após o programa.
Já no follow-up, 4 projetos indicaram ter estabelecido novas parcerias desde o término do programa,
considerando que este teve um contributo elevado para que tal acontecesse. Alguns dos fatores
indicados para o incremento das parcerias foram a credibilidade conquistada e a melhoria da
definição da estrutura conceptual, operacional e financeira do projeto.
Após participarem no PA, apontam melhoria significativa na qualidade da relação com os parceiros,
do funcionamento da rede de parceiros e na valorização do seu projeto por esta rede.

04.3_ START INNOVATION: REDE INTERMUNICIPAL DE EMBAIXADORES
A IRIS criou um programa de sensibilização e capacitação da comunidade para a inovação
social (Start Innovation). Este programa contempla um conjunto de ações que têm por
objetivo promover o envolvimento e a capacitação da sociedade civil e dos agentes
ativos da comunidade na área da inovação social. Uma das ações consistiu na criação de
uma Rede de Embaixadores IRIS, uma rede ativa de agentes da comunidade que
integram a IRIS e assumem o compromisso de promover a inovação social no território.
Ao longo dos três anos do projeto, esta rede integrou 47 embaixadores para a inovação
social.
O estudo de MIS do Start Innovation sustentou-se em 64 inquéritos respondidos por
embaixadoras e embaixadores da Inovação Social na comunidade do território do Tâmega
e Sousa. Os dados foram recolhidos com as duas “gerações” de embaixadores da rede,
em três momentos: no início, ocorridos 9 e 18 meses da atividade.
A maioria dos embaixadores vive (em média, há mais de 30 anos) e trabalha (em
média, há mais de 12 anos) no território do Tâmega e Sousa. A grande maioria é do
sexo feminino e, em média, têm cerca de 41 anos (entre os 21 e os 69 anos).
DESEMPENHAR O PAPEL DE EMBAIXADOR IRIS TEVE IMPACTO PESSOAL?
A Rede de Embaixadores indicou que o desempenho do papel de embaixador teve
um impacto positivo em todas as 10 dimensões elencadas. No impacto que lhe atribuem
destacam-se a aquisição de conhecimentos sobre a inovação social (77% “concordam
totalmente” aos 9 meses e 36% aos 18) e o estabelecimento de novos contactos
(71% “concordam totalmente” aos 9 meses e 18% aos 18).

Figura 8. Autoatribuição de impacto pessoal decorrente do desempenho do papel de Embaixador IRIS.

Após 18 meses de atividade, destaca-se também a autoatribuição de impacto na
capacidade de identificação de problemas sociais, que se mantém elevada, com
cerca de dois terços dos embaixadores a concordarem “bastante” a “totalmente” com
esse impacto do papel de embaixador. Contudo, após 18 meses, verifica-se a diminuição
da atribuição de impacto nas 5 dimensões identificadas na Figura 8.
IMPACTO SOCIAL DA IRIS

QUAL O IMPACTO DA REDE NA RELAÇÃO DOS EMBAIXADORES
COM O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO SOCIAL?
Após 9 meses de atividade, as embaixadoras e embaixadores fazem uma avaliação muito positiva
da sua relação com os diferentes agentes do meio, com a única exceção do “Tecido Empresarial”.
Verifica-se um forte decréscimo nesta avaliação entre os 9 e os 18 meses de atividade, passando a
verificar-se algumas avaliações negativas da rede de relações no ecossistema.
A relação com o tecido empresarial mantém-se como exceção negativa: apenas cerca de

1/
4

dos

embaixadores a avaliam positivamente.

Figura 9. Autoavaliação dos embaixadores acerca da sua relação com agentes relevantes do ecossistema de IS.

COMO É AVALIADO O PAPEL DA IRIS ENQUANTO “MEDIADORA” DA RELAÇÃO
COM O ECOSSISTEMA DE IS?
As embaixadoras e embaixadores avaliaram de forma muito positiva tanto as dinâmicas relacionais
com a IRIS como o papel desta no suporte ao seu papel de embaixador. Como se ilustra na Figura 9,
esta perceção não mudou significativamente entre os 9 e os 18 meses de atividade.
Já no que diz respeito ao seu papel pessoal enquanto pivô entre a IRIS e os diferentes interlocutores
locais, verifica-se uma avaliação significativamente menos positiva 18 meses após o início da

71% dos embaixadores autoavaliaram-se entre75 e 100 pontos,
mas, aos 18 meses, diminui para 27% a autoavaliação nestes padrões elevados.
De facto, aos 18 meses são 46% os embaixadores que avaliam o seu desempenho apenas com
sua atividade: aos 9 meses,

50 pontos.

COMO AUTOAVALIARAM A SUA ATUAÇÃO E IMPACTO
ENQUANTO EMBAIXADORES IRIS?
As embaixadoras e embaixadores indicaram ter ficado, pelo menos, “bastante” satisfeitos
com os conteúdos e com o formato das ações que empreenderam no seu território,
algo que se verificou tanto 9 meses como 18 meses após o início de atividade (apenas

6% e 18%, respetivamente, fizeram avaliação abaixo de 4 pontos em 6).
Já relativamente ao número de ações que efetivamente empreenderam, os embaixadores
disseram-se menos satisfeitos aos 18 meses do que estavam aos 9 meses, passando
de “bastante” a “moderadamente” satisfeitos. De facto, como se verá mais adiante,
houve uma substancial diminuição do número de ações.
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Figura 10. Autoavaliação dos embaixadores acerca da sua própria atuação e impacto no território.

No entanto, pode verificar-se na Figura 10, não se alterou a sua satisfação com o impacto
das ações que desenvolveram junto da comunidade local: cerca de metade
considera-se “bastante” a “muito” satisfeita com esse impacto em ambos os momentos
de MIS (respetivamente

53% e 55%).

A Rede de Embaixadores não mudou significativamente a autoatribuição de um contributo
“moderado” para que o território se torne mais favorável ao desenvolvimento
de projetos de Inovação Social e também a sua satisfação “moderada” com o seu
próprio desempenho enquanto embaixadores. A este respeito indicaram como principais
constrangimentos ao sucesso da sua atuação, por um lado, limitações no poder de
decisão e, por outro, a disponibilidade de tempo de trabalho dedicado a essa atividade.
Ainda assim, a larga maioria indicou estar entre “muito” e “bastante” motivada para
desempenhar esse papel, não diminuindo significativamente essa motivação entre os 9
e os 18 meses.
IMPACTO SOCIAL DA IRIS

QUAL O IMPACTO DA REDE NA RELAÇÃO DOS EMBAIXADORES
COM O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO SOCIAL?
Nove meses após iniciarem a sua atividade, os embaixadores reportaram ter implementado 32 ações
de promoção da IS no seu território. Este valor diminui substancialmente aos 18 meses de atividade, altura em que reportaram a execução de novas 14 ações.
Em termos médios, foram realizadas 3 ações por município em ambos os momentos, tanto aos 9
como aos 18 meses de atividade.

Figura 11. Ações de promoção e capacitação para a Inovação Social desenvolvidas pela Rede de Embaixadores IRIS.

Em todos os municípios os embaixadores disseram ter ficado “bastante” a “muito” satisfeitos com
as ações aí implementadas e consideraram que estas tiveram “elevado” impacto – estas perceções
foram equivalentes entre as ações dos 9 meses e as dos 18 meses.

QUAL O IMPACTO DOS EMBAIXADORES NO DESENHO DE ESTRATÉGIAS LOCAIS DE IS?
Após 9 meses de atividade, em 5 municípios, as embaixadoras e embaixadores haviam já incluído
15 medidas de promoção e capacitação para a IS em documentos estratégicos do seu território.
Nos 9 meses seguintes, apenas chegaram 2 novas medidas às políticas locais.
Estas medidas foram incluídas, por exemplo, em Planos de Desenvolvimento Social e em Planos de
Ação da Rede Social Local ou em Regulamentos de Apoio às IPSS e organizações sem fins lucrativos. NR2

NR2_ IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social.

04.4_BEGIN INNOVATION: PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO SOCIAL

O Programa de Promoção da Inovação Social – Begin Innovation, destinado a crianças do
1º Ciclo do Ensino Básico, tem como objetivo sensibilizar as crianças para os desafios
sociais e ambientais, promover a sua criatividade, proatividade e participação cívica.
Em 2019 foi desenvolvido um programa piloto que decorreu nos Municípios de Lousada
e de Paredes, dirigido a crianças de turmas de 3º e 4º anos de escolaridade.
A Medição de Impacto Social do Begin Innnovation envolveu 269 pessoas: 13 docentes
e 256 crianças do 3º e 4º anos de escolaridade. Entre as crianças constituíram-se dois
grupos equivalentes para “contrastar” efeitos: os dados recolhidos com as crianças que
participaram no BI foram comparados com os que provieram de crianças de contextos
escolares equivalentes, mas que não participaram no Programa. No jargão do método
experimental são o que designa de Grupo Experimental e de Controlo, respetivamente,
e foram inquiridos antes da realização do BI e após a sua conclusão, que designam de
Pré e Pós-Teste.
Na prática, e muito sucintamente, o que se testou neste estudo de MIS foi, por um lado,
se, entre as crianças que participaram no Programa, se verificou mudança nos indicadores
de impacto entre os momentos “antes e depois” dessa participação. Por outro, testou-se
se a mudança que se tenha verificado é diferente entre este grupo de crianças e aquelas
do Grupo de Controlo. Apenas se estas duas condições se verificarem é possível inferir
que essa mudança decorreu do Begin Innovation, ou seja, que este teve impacto social
junto das crianças que participaram.

O QUE MUDOU ENTRE AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM NO BEGIN INNOVATION?
Após terem participado no Programa, as crianças passaram a identificar
e a atribuir maior importância aos 5 poderes do Inovador Social:
Persistência, Otimismo, Disciplina, Empatia e Resiliência.
Antes do Begin Innovation, apenas 3% das crianças sabiam
o que era a Inovação Social. No final, foram 79%!

79%

Simultaneamente, passaram a dar maior importância
ao trabalho em equipa e a reconhecer mais
fortemente a sua própria capacidade
criativa e inovadora.

3%
Obviamente, foram cumpridos uma série de outros requisitos
metodológicos que têm de estar presentes para garantir a validade das inferências.

IMPACTO SOCIAL DA IRIS

Entre as crianças que participaram no Programa, 68% delas aumentaram a sua preocupação para
com problemas sociais e ambientais e 62% passaram a acreditar ser mais capazes de contribuir
para a resolução desses problemas.
Todas estas mudanças foram significativamente superiores no contraste com as crianças que não
participaram no programa, o designado Grupo de Controlo.

QUAL FOI O IMPACTO PERCECIONADO PELOS ADULTOS?
Entre as/os docentes dos grupos de crianças que participaram no Begin Innovation,

44% indicaram

que o grau de conhecimento das crianças acerca da inovação social aumentou após o programa
(e acertaram!), considerando também ser “muito importante” abordar a temática da Inovação Social
com crianças do 1º ciclo do EB.

QUAL FOI A ATITUDE DAS PESSOAS FACE AO BEGIN INNOVATION?
A atitude das pessoas face a uma intervenção não é, em si mesma, um indicador de impacto social da
mesma. Contudo, este tipo de indicadores são correlatos importantes nos estudo de impacto, e são
indicadores relevantes, por exemplo, acerca da “qualidade” de uma Intervenção.

... DAS CRIANÇAS

gostaram “muitíssimo” de participar
disseram que aprenderam “muitíssimas” coisas importantes
e

que aprenderam “muitíssimas” coisas novas
disseram que falaram em casa sobre o Programa
(e assim começaram a ser agentes indiretos de IS)

... DOS ADULTOS
As/Os docentes avaliaram o Begin Innovation como sendo “muito mais interessante” que outros
programas que conhecem.
Apontaram o BI como “muito importante” para o desenvolvimento das/dos alunos, nomeadamente
para promover o desenvolvimento global, o sentido de cidadania, a identificação com a escola e novos
processos de aprendizagem. E consideram-no “mais importante” do que outros programas que
conhecem que se focam também nestes domínios.

QUAL A EVIDÊNCIA DE IMPACTO SOCIAL DA IRIS NO SEU CENÁRIO?
Como se assinalou antes, apresenta-se aqui apenas parte da evidência de impacto
social que os estudos independentes realizados pelo SINCLab permitiram recolher.
Definiu-se à partida que o foco seria comunicar resultados que permitam à IRIS dar retorno do seu impacto social à comunidade alargada em que se insere, nomeadamente
àquela muito extensa da região do Tâmega e Sousa que se envolveu ativamente nas
suas atividades. Tentemos então um exercício de síntese do impacto social da IRIS
no seu cenário de ação.
GROW INNOVATION
São vários os indicadores que permitem inferir que a IRIS colocou em marcha um
conjunto de processos que resultaram na promoção do desenvolvimento e da sustentabilidade dos projetos de IES que passaram pelos programas do Grow Innovation.
Desde logo, verificou-se que tanto a participação no Programa de Incubação como
no de Aceleração promoveram nos indivíduos maior espírito crítico relativamente
tanto a si próprios enquanto empreendedores como relativamente aos “méritos
intrínsecos” do seu projeto. Esta mudança em dimensões psicossociais de relacionamento com um “objeto” no qual investem tão fortemente as suas competências e
a sua identidade terá sido um fator essencial para que o Grow Innovation tenha tão
forte impacto no grau de reformulação que estas pessoas introduziram nos seus
projetos.
A título de exemplo, verificou-se que durante o período de incubação a maioria dos
projetos reformulou a sua estratégia de comunicação e marketing, aumentou a
sua rede de parcerias e reestruturou ou amplificou o seu público-alvo. Também
foi assinalado forte impacto do Grow Innovation pelos os projetos que participaram
no Programa de Aceleração. Entre estes, a maioria reportou reformulação do projeto
em praticamente todos os domínios trabalhados no programa, ao qual atribuíram forte
contributo para o seu desenvolvimento.
Uma das dimensões em que os programas do Grow Innovation tiveram forte impacto foi na relação dos projetos com interlocutores relevantes do ecossistema
de inovação social. Por exemplo, entre os projetos incubados verificou-se, passado
cerca de um ano de parceria com a IRIS, uma mudança muito positiva na sua perceção acerca do relacionamento tais atores. Merece destaque a mudança significativa na avaliação que passaram a fazer da sua relação com a Comunidade Local,
com a Rede Social da Comunidade Intermunicipal e, mais ainda, com o Tecido
Empresarial.

Finalmente, em ambos os programas foi fortemente valorizado e atribuído um papel muito importante
ao trabalho desenvolvido pela equipa da IRIS, nomeadamente da figura de Gestora de Inovação.
O impacto da IRIS nos projetos terá resultado da articulação entre o seu papel de estrutura de
apoio e acompanhamento ao desenvolvimento dos projetos e o seu papel de pivô, de mediador, da
relação destes últimos com interlocutores-chave do território.
O caráter proximal e continuado no desempenho destes dois papéis pela IRIS será um fator essencial para
o desenvolvimento inicial e criação de condições para a sua sustentabilidade futura deste tipo de projetos.
Estas premissas tanto se aplicarão a projetos em fases menos “maduras” do seu desenvolvimento como a
outros em estados mais avançados de implementação, mas cujas respostas sociais que preconizam são
particularmente inovadoras e, inerentemente, sujeitas ao risco
no seu investimento.
START INNOVATION
Com a criação da Rede Intermunicipal de Embaixadores no território do Tâmega e Sousa a IRIS
assumiu como fundamental a necessidade de ter “agentes próximos” da comunidade local para
ativar e amplificar dinâmicas favoráveis à criação de projetos com respostas sociais inovadoras no
território do Tâmega e Sousa.
Seguramente, mais importante do que os 47 embaixadores que integram essa rede será o potencial
de impacto que esta tem na promoção da inovação e do empreendedorismo social no território.
De facto, passados cerca de 9 meses de atividade a rede havia já implementado 32 ações no
terreno, às quais se somaram outras 14 ações nos 9 meses seguintes. Tratou-se de um leque
de ações de natureza bem diversa, entre as quais se destacam vários tipos de atividades de divulgação,
de sensibilização ou de capacitação para a Inovação Social, mas também o apoio direto a projetos
na procura de financiamento ou a introdução da temática da inovação social nos trabalhos de Conselhos
Locais de Ação Social.
A evidência recolhida permite inferir que a Rede de Embaixadores IRIS não só terá tido impacto
positivo no território através da implementação de ações que, em si mesmas, terão sido fatores de
dinamização e de envolvimento das comunidades em torno da importância criar respostas sociais
inovadoras para velhos e novos problemas ou necessidades, como também através da capacidade que
revelaram para ser agentes de influência no desenho de políticas sociais locais, nas quais a
inovação faça parte da estratégia. De facto, as embaixadoras e embaixadores da IRIS revelaram
o seu imenso potencial enquanto “ativadores de contextos” através da criação de 17 medidas
de promoção e capacitação para a Inovação Social que foram inscritas em dispositivos de
orientação estratégica de políticas locais. Entre estes, merecem destaque os Planos de
Desenvolvimento Social Local e respetivos Planos de Ação.

Mas a Rede de Embaixadores teve também impacto nas próprias pessoas que a
compõem, as quais atribuíram um impacto pessoal muito positivo do desempenho
desse papel num extenso conjunto de dimensões que incluem, por exemplo, a aquisição
de conhecimento ou o desenvolvimento de competências profissionais e pessoais.
Também a sua satisfação para com a implementação de ações no seu território
foi positiva, bem como a perceção do impacto das mesmas.
Contudo, é importante assinalar que nestes últimos indicadores se verificou uma
diminuição entre os 9 e os 18 meses de atividade, se bem que não fosse significativa na
sua maioria. Aliás, trata-se de uma diminuição que coocorre com um decréscimo muito
substancial do número de ações executadas pela Rede. Este padrão é consistente com
a necessidade de assegurar a permanência de mecanismo que permitam às embaixadoras e embaixadores manter o seu nível de envolvimento e de investimento.
A sua capacitação e inclusão ativa nas dinâmicas próprias da inovação social devem ser
processos em atualização recorrente e devem ser acompanhados por condições práticas e
materiais que favoreçam o desempenho desse papel.
Entre estas, a possibilidade de tomar ou de participar na tomada de decisão em
relação às suas ações e a dedicação de mais “tempo profissional” à atividade de embaixador, são duas condições que assinalaram como importantes para a sua atuação
e capacidade de impacto no território.
BEGIN INNOVATION
O impacto da ação da IRIS junto das crianças que participaram no Programa Begin
Innovation ficou evidenciado nos resultados do estudo quasi-experimental que se realizou.
Através do contraste significativo destas crianças com as do designado “grupo de
controlo” na generalidade dos indicadores de impacto, a evidência recolhida demonstra
que o Programa teve impacto positivo.
Verificou-se que, depois de participarem no Begin Innovation, as crianças não só
identificavam como também davam maior valor do que faziam antes aos “5 poderes”
que a IRIS atribui ao Inovador Social. Este não será um resultado de impacto propriamente
surpreendente, é essencialmente a demonstração da eficácia do programa na promoção
da aprendizagem destes “conteúdos”. O mesmo se poderá dizer dos surpreendentes

79% de crianças que foram capazes de definir (adequadamente) por palavras suas o
que é a Inovação Social, quando eram apenas 3% antes do programa.

O que realmente demonstra o impacto social do BI são as mudanças que ocorreram num
conjunto de indicadores que se focam em processos que não estão explicitamente associados
à aprendizagem dos conteúdos do programa em si mesmos. De facto, sempre em contraste com o
grupo de controlo, verificou-se que a participação das crianças no BI gerou mudanças positivas e
significativas em diferentes elementos fundamentais para o seu desenvolvimento, nomeadamente
na importância atribuída ao trabalho colaborativo, na crença na sua criatividade ou na preocupação
para com “o outro” manifesta através de problemas sociais e ambientais.
Acrescentando-se a estes resultados o impacto que as professoras e professores destas crianças
atribuíram ao programa e o potencial que lhe reconheceram enquanto “ferramenta” promotora do seu
desenvolvimento, o investimento nesta linha de ação deve ser claramente reforçado. De facto, na
escola encontra-se um “veículo” privilegiado para a dinamização de contextos e de comunidades
orientadas para a inovação e para o risco da experimentação.
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