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relatório de atividades
2017-2020
A IRIS é uma incubadora de captação de ideias e projetos e apoio
à criação, desenvolvimento e aceleração de iniciativas de inovação
e empreendedorismo social, ou seja, de projetos que desenvolvem
soluções inovadoras, com impacto social positivo, para problemas
sociais ou ambientais graves e negligenciados da sociedade. Tem
como missão a criação do ecossistema ideal para o desenvolvimento
de iniciativas de inovação social que promovam o crescimento
da comunidade, com base no pressuposto que a inovação social
é fundamental para impulsionar uma economia global forte e um
mundo melhor.
A atividade da IRIS começou em 2017, 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.

A Equipa IRIS
Direção Executiva
Gestora da Inovação
Gestora da Comunidade
Responsável do Programa Educativo
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A inovação social consiste
no desenvolvimento de
soluções inovadoras, com
impacto social positivo, para
problemas negligenciados e
importantes da sociedade.

Promotores

Parceiros

O Instituto do Banco Europeu de Investimento (IBEI), investidor
social da IRIS, foi criado no âmbito do grupo BEI (Banco Europeu
de Investimento e Fundo Europeu de Investimento) para promover

Desde o início da sua atividade, a IRIS
contou com a parcerias fundamentais,
em diversas áreas, que se revelaram
essenciais na prossecução das
ações junto da comunidade e dos
empreendedores. Estes parceiros
incluíram o apoio à incubadora no
âmbito da sua responsabilidade social
e dedicaram, de forma pro bono, o
seu tempo e conhecimento à IRIS,
tendo sido fundamentais no decurso
das ações desenvolvidas.

e apoiar iniciativas sociais, culturais e científicas em parceria com
entidades europeias e com o público em geral. Constitui um pilar
fundamental de compromisso do Grupo BEI em prol da comunidade
e cidadania. O Instituto BEI está focado em contribuir para a redução
das desigualdades e para a promoção da diversidade e coesão social
nos Estados-Membro da EU, nomeadamente através do apoio ao
empreendedorismo social.

A Inovação Social
A inovação social é um tema que integrou a agenda
internacional e ganhou um papel de destaque
em grandes organizações nos últimos anos. A
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE) publicou, em 2011, um
documento em que aborda especificamente os
desafios e as oportunidades que a inovação social
apresenta, e a sua ligação com o desenvolvimento,
considerando que existe inovação social sempre
que novas soluções melhoram o bem-estar dos
indivíduos, comunidades e territórios em termos
de inclusão social, criação de emprego e qualidade
de vida (OCDE, 2011, p. 13)13.

A inovação social debruça-se sobre problemas
sociais e/ou ambientais específicos, uma vez
que pretende o desenvolvimento de soluções
abrangentes que criam valor para a sociedade
e contribuem positivamente para a vida das
pessoas. Os empreendedores sociais abordam,
através de soluções inovadoras, problemas
negligenciados, que envolvem efeitos negativos,
também eles negligenciados (Santos, 20122).4
Este breve enquadramento conceptual permite
contextualizar todo o trabalho desenvolvido pela
IRIS ao longo de três anos de atividade, não só
junto dos empreendedores sociais, como com
a comunidade que apoia o desenvolvimento de
projetos inovadores.

OCDE (2011). Fostering Innovation to Address Social
Challenges. Workshop Proceedings.

2

1

8

Santos, F., Salvado, J., Carvalho, I. & Azevedo, C. (2015).
Manual para Transformar o Mundo. Fundação Calouste
Gulbenkian.

A Associação do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto
(PortusPark), Rede de Parques de Ciência e Tecnologia e Incubadoras,
é uma organização sem fins lucrativos, com mais de 25 de existência,
que agrega as principais estruturas de apoio ao empreendedorismo e
incubação de projetos inovadores na Região Norte, envolvendo uma
grande diversidade de atores e agentes incluindo universidades, centros
de inovação, entidades públicas e privadas.

A Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública que visa promover
a inovação social e dinamizar o mercado de investimento social em
Portugal. Mobiliza cerca de 150 milhões de euros do Fundo Social
Europeu, no âmbito do Acordo de Parceria Portugal 2020 e canaliza
esta verba para o mercado através de instrumentos de financiamento
destinados a projetos de impacto. Esta iniciativa é uma experiência
pioneira na Europa, já que Portugal é o único Estado-Membro que
reservou parte dos fundos comunitários até 2020 para experimentar
novos instrumentos de financiamento que visam fomentar a inovação
e o investimento social.
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Testemunhos

O Território e o Plano de Ação

Francisco de Paula Coelho

Alexandre Rios

A IRIS contribuiu para que os
empreendedores sociais e as
autarquias do Tâmega e Sousa
levassem a cabo projetos
inovadores e de impacto. Das
várias razões do seu sucesso, há
que salientar a perfeita articulação
entre as autoridades locais,
estabelecimentos de ensino, o
mundo académico e os vários
parceiros envolvidos. Esta iniciativa
piloto, lançada com o apoio do IBEI,
está já a ser encarada como modelo
para ser replicada noutros países.

A IRIS é sem dúvida um projeto
diferenciador e pioneiro no
panorama do Empreendedorismo
e Inovação Social na Região Norte.
Seguramente que no futuro terá
um efeito catalisador na dinâmica
da inovação social em Portugal
pelo trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido.
Para a PortusPark a co-promoção
deste projeto enquadra-se com o
trabalho que tem vindo a desenvolver
nos últimos 25 anos, na promoção e
apoio ao empreendedorismo.

Dean do Instituto do Banco Europeu de
Investimento

O
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Diretor da PortusPark
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Filipe Almeida

Presidente da Estrutura de Missão da
Portugal Inovação Social
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A IRIS foi a primeira Incubadora
de Inovação Social financiada
no âmbito da iniciativa pública
Portugal
Inovação
Social.
Pioneira, determinada, criativa
e mobilizadora, inspirou outras
em novas geografias e criou o
referencial para uma estratégia
alargada de apoio à incubação
do empreendedorismo social em
Portugal. Hoje, é um elemento
estruturante do ecossistema e pode
ser uma contribuição essencial
para a arquitetura de uma Política
Nacional de Inovação Social. Acolhe
o sonho de alguns e promove a
transformação de muitos.

A IRIS começou a sua atividade no Tâmega e Sousa, região
localizada no Norte de Portugal. Esta região integra onze municípios:
Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães,
Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira,
Penafiel e Resende, onde vivem cerca de 430 mil habitantes.
É um território marcado por fragilidades socioeconómicas,
designadamente ao nível da escolaridade e emprego. A título de
exemplo, no Tâmega e Sousa apenas 5,8% da população tem
curso superior (em Portugal este valor é de 13,8% e no Porto é
25,3%3), e em 2018 a taxa de desemprego na região era de 7%4.
Em virtude das suas características e fragilidades, esta região tem
sido, nos últimos anos, objeto de um esforço coletivo no sentido
de promover um maior desenvolvimento, social e económico.
Para dar início a um projeto tão diferente e inovador, num território
desafiante, o primeiro passo dado foi conhecer a comunidade para
aferir o potencial para a inovação social existente no território.
Numa primeira fase, a IRIS contactou mais de 100 organizações do
Tâmega e Sousa, na tentativa de identificar iniciativas inovadoras

Conhecimento prévio sobre inovação social por
parte dos agentes da comunidade no Tâmega e
Sousa (2017)5

87%
não conheciam o conceito
“Inovação Social”

para resolver problemas sociais.

Fonte: Pordata: população por nível de escolaridade (com ensino superior) de acordo com os censos de 2011. O valor para o Tâmega e Sousa varia
entre 4,2% (Cinfães) e 6,8% (Penafiel).
4
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (Edição 2019) - Anuário Estatístico da Região Norte de 2018.
5
Inquérito realizado em 2017, a 340 participantes que integram a Rede Social dos Municípios do Tâmega e Sousa e exercem funções em áreas como
Educação, Saúde, Social e Emprego (2017).
3
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COMUNIDADE

START INNOVATION

Criação de um
ecossistema com agentes
da comunidade.

EDUCAÇÃO
INCUBAÇÃO
e ACELERAÇÃO
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INNOVATION
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GROW
INNOVATION
Sensibilização
para a

COMUNIDADE

START INNOVATION

Criação de um
ecossistema com agentes
da comunidade.

inovação
social
Apoio
à criação
e e
promoção
de soluções
crescimento
de
iniciativas de criativas
impacto.
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BAÇÃ

O

INCUBAÇÃO e ACELERAÇÃO

GROW INNOVATION

Apoio à criação e
crescimento de
iniciativas de impacto.
Foram visitados 23 potenciais projetos de
inovação social, dos quais apenas dois eram,
de facto, ideias de inovação social, estavam
com atividade em curso e tinham potencial de
crescimento. Simultaneamente, foram realizadas
ações de divulgação na comunidade, para
partilhar o conceito de inovação social e a
existência da IRIS no território. Foram realizadas
10 apresentações, em que participaram 340
profissionais de diversas áreas, entre as
quais as áreas da saúde, educação e social.
De todos estes profissionais, que de alguma
forma já estavam ligados a desafios sociais e
ambientais complexos, apenas 13% estavam
familiarizados com o conceito de inovação social.
Estas ações de conhecimento da comunidade
permitiram constatar não só que existiam poucas
iniciativas de inovação social, como um grande
desconhecimento em torno deste conceito, o que
ditou o rumo da IRIS. Ao invés de se assumir como
uma incubadora com um modelo mais tradicional

criação de um ecossistema de inovação social no
território, assente na sensibilização e capacitação
da comunidade em torno do empreendedorismo
e inovação social, considerando esta ação como
uma etapa fundamental para o surgimento e
crescimento de futuras iniciativas de inovação
social. Este plano de capacitação para criação
de um ecossistema procurou o envolvimento não
só dos agentes da comunidade - profissionais de
diversas áreas do território - como as crianças
e jovens, através de um programa de promoção
da inovação social voltado para contextos
educativos.
Da ligação entre estes eixos de ação surge um
ecossistema criativo, envolvido e comprometido
com a criação e desenvolvimento de soluções
inovadoras para os desafios sociais e ambientais.
A IRIS torna-se, assim, uma estrutura dinâmica
e flexível, potenciadora de recursos, aberta
ao conhecimento produzido e às experiências

geradas no contexto da comunidade. Esta forma
– espaço físico e equipa que acolhem projetos – de atuação ditou a constituição da equipa de
a IRIS passou a incluir no seu plano estratégico trabalho (ajustada aos eixos de intervenção), bem
um conjunto de atividades que conduzissem à como as metodologias - ao invés de se assumir
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como um espaço físico onde decorre toda a atividade, a IRIS conduziu a sua ação de
forma itinerante indo ao encontro, no âmbito das suas atividades, com as pessoas,
no território.
Para a elaboração do seu plano estratégico a Equipa IRIS teve a oportunidade de
visitar, em 20176,3na fase inicial do projeto, várias incubadoras e aceleradoras na
Europa, com o objetivo de conhecer boas práticas no âmbito da incubação em
inovação social.
•
•
•
•
•

Paris (Sense Cube, La Ruche)
Zurique (Impact Hub - Garage, Viaduck, Zurich - e Kickstart Accelerator)
Bruxelas (Social Innovation Fabric)
Madrid (Impact Hub Madrid, Bridge for Billions)
Estocolmo (Norrsken House, Social Entrepreneurship Forum)

Estas visitas permitiram concluir alguns fatores de sucesso associados à incubação,
nomeadamente: localização (central, com boas acessibilidades), espaço (confortável,
atrativo, inspirador e aberto ao exterior), comunidade envolvente (ecossistema
receptivo) e equipa (diversificada, com espírito de missão).
6

Esta ação foi apoiada financeiramente pelo Instituto BEI.

Avaliação de
Impacto

Por se tratar de um projeto piloto, a IRIS manteve foco na
avaliação de impacto do projeto, desde início. Nesse sentido,
a medição de impacto foi realizada de forma externa, pelo
SincLab - Laboratório da Faculdade de Psicologia e Ciências
da Educação da Universidade do Porto. A medição de impacto,
realizada externamente foi a forma encontrada de avaliar de
modo fidedigno as ações e realizar os ajustes necessários no
decurso do projeto, com vista a maximizar o seu impacto.
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Incubação
Aceleração

Incubação
Como forma de potenciar a Rede da PortusPark,
foram contactadas as incubadoras da região
Norte, para dar a conhecer a IRIS e desafiar para a
promoção de uma ação conjunta sobre inovação
social. Foram realizadas três ações, em 2018:

A 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,
acompanhamenxto, consultoria especializada e
acesso a uma rede de parceiros com ligação à
inovação social. Para que possam ter todas as
condições para potenciar as suas iniciativas de
impacto.

•
•
•

Espaço de trabalho partilhado

Acompanhamento

Constituído por sala de trabalho partilhada (coworking) e
salas específicas para equipas, sala de reuniões, copa e
espaços de convívio. Acesso a impressora/ fotocopiadora,
rede wifi e receção de correio.

Realizado por parte da Gestão de Inovação, que faz
o acolhimento aos projetos e reuniões periódicas de
acompanhamento no sentido de avaliar necessidades
e identificar possíveis sinergias que possam otimizar as
iniciativas.

Participação em ações de capacitação

Rede de especialistas

Formações, workshops, encontros temáticos, com temas
que vão ao encontro das necessidades identificadas.

Rede com 26 Especialistas de diversas áreas de
competência/ formação (ex. jurídica, financeira, marketing,
fiscal, entre outras).

Parceiros

Comunicação

Articulação com parceiros locais (ex. autarquias,
comunidade intermunicipal) e parceiros de áreas
específicas (ex. jurídica, comunicação), no sentido de
potenciar a sustentabilidade do projeto.

Divulgação do projeto nos meios sociais da IRIS, em
eventos (ex. Social Innovation Meet Up), apoio no
desenvolvimento de materiais promocionais (ex. vídeos
de divulgação dos projetos).

Informação

Outras ações

Partilha regular de oportunidades (ex. prémios, acesso
a financiamento, concursos), de âmbito nacional e
internacional, através de email e newsletter.

No âmbito da entrega de equipamentos informáticos
em desuso do Instituto BEI foram entregues quatro
computadores a projetos com o enquadramento jurídico
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de associações sem fins lucrativos.

atividades, entre as quais: reuniões presenciais
de acompanhamento do projeto, partilha de
informações relevantes, ponte com contactos ou
eventuais parceiros, participação em ações de
capacitação e formação, ações de divulgação.

Instituto Empresarial do Tâmega (Amarante) 5 participantes
TecMaia (Maia) - 24 participantes
Brigantia Ecopark (Bragança) - 107
participantes (ação realizada em parceria
com o Instituto Politécnico de Bragança)

De 2017 a 2020 foram integraram a incubadora
30 projetos de empreendedorismo e inovação
social, em diferentes fases de desenvolvimento
e de áreas geográficas distintas, na sua maioria
do Porto (44%) e focados na educação (48%).
Estes projetos foram alvo de diferentes ações
de acompanhamento, que integram várias

Ações de acompanhamento aos projetos incubados na IRIS

2017

2018

2019

2020

63

423

447

257

julho - dezembro

janeiro - dezembro

janeiro - dezembro

janeiro - junho

ações

ações

ações

ações
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Projetos Incubados na IRIS

Incubação: Projetos por Área Geográfica

2017
Projetos Incubados na IRIS

Vencer Autismo
Walkest
Khaio
Stay to Talk
Hivemind Institute
Jovens Empreendedores
Adota Avós
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Amarante

Penaﬁel

5; 17%

1; 4%

Lisboa

Lousada

3; 10%

1; 3%

Vila Real

Internacionais

1; 3%

3; 10%

Barcelos

1; 3%

Porto

Guimarães

13; 44%

1; 3%

Celorico de Basto

1; 3%

Menos Tuberculose Pedreiras
Move Saúde
Revolução Minhocas
Sachar.pt

Incubação: Projetos por Área Atuação

Cadeno Mágico
Plataforma TOK
Ainda estou a Aprender
Casa Grande
Cuidadores

Inclusão Social Circular

Ambiente

1; 4%

3; 11%

Economia

Envelhecimento

1; 4%

Turismo

3; 11%

1; 4%

Escola de Patinagem
Sharkcoders

Saúde

5; 18%

Educação

Teach for Portugal

13; 48%

CDI
SensoVida
LuxAI
MyPolis
Prato Amigo
DTC Social
Kimente
Soap 4 Life
Happies
Family Alive
BeeSOStainable
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90%

Dos Empreendedores consideram que a incubação
na IRIS “bastante” a “extremamente importante”
para o sucesso do seu projeto.
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Aceleração

Testemunhos

1º Edição
Janeiro a Junho de 2019
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33

PARTICIPANTES

CANDIDATURAS

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.
Tem a duração de seis meses e é
composto por três fases:

11

12

36

SELECIONADOS

MENTORIA

PROJETOS

MENTORES

06

MESES

Fases

Ações de Capacitação

Outras Ações

1º Fase

Kickstart Bootcamp (programa intensivo
de formação residencial com a duração
de dois dias)

Apresentação aos Mentores

2º Fase

3º Fase
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Impact Masterclasses (dez dias de ações
de formação intensivas em formato
presencial)
• Proposta de valor
• Plano financeiro
• Modelo de negócios
• Gestão de parcerias
• Avaliação de Impacto
• Área jurídica
• Comunicação
• Marketing Digital

Ações de Mentoria

Demo Day

Atribuição de Prémios

HORAS DE

96

FORMAÇÃO

Dados de impacto do estudo realizado pelo SincLab
(Universidade do Porto) sobre o Programa de
Aceleração revelam que dos projetos participantes:

alteraram a sua
proposta de valor

80%
alteraram o modelo
de negócio

Participante, sobre o Kickstart
Bootcamp

Foi uma Masterclass muito profícua que
contribuiu para a clarificação de conceitos e para a organização / estratégia de
avaliação do impacto do projeto, muito
graças também à disponibilidade da
equipa que a orientou.

HORAS DE

90%

A partilha e convivência com o grupo
no global. Gostei muito de conhecer os
backgrounds e os projetos dos vários
empreendedores, e da partilha informal
com os mesmos foi muito enriquecedora!
Adorei especialmente conhecer o “meu
grupo”!

70%
alteraram a sua
estratégia de gestão
de parcerias

50%

60%

60%

alteraram o seu
plano financeiro

alteraram a sua
estratégia de
comunicação

aumentaram o
número de parceiros

Participante, sobre Masterclass
Avaliação de Impacto

As questões levantadas e as perspetivas
de novos caminhos. Muito bom para
sairmos da nossa própria caixinha!
Participante, sobre a Masterclass
Proposta de Valor

Só uma Masterclass do Grow Innovation
podia retirar-me da Sport TV (Braga 2
- FC Porto 3)
Participante do Programa,
Adepto do FC Porto
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Projetos por Área Atuação

Incubação e Aceleração

Distribuição Geográfica (Região do Tâmega e Sousa)
Envelhecimento
1; 9%

Economia Circular

2; 17%

Economia
2; 18%

Saúde

4; 33%

Ambiente

3; 25%

Aceleração
(2019)

Aceleração
(2020)

Celorico Basto

Felgueiras

Saúde

PI: 0
CPI: 1
CPA: 3
PSPA: 1

2; 18%

Ambiente
1; 9%

Inclusão Social

3; 25%

Inclusão Social
5; 46%

2º Edição

27

PARTICIPANTES

12

06

MESES

22

22

MENTORIA

72
HORAS DE

FORMAÇÃO

Marco de Canaveses
PI: 0
CPI: 0
CPA: 2
PSPA: 1

Cinfães

Castelo de Paiva
PI: 0
CPI: 0
CPA: 1
PSPA: 0

SELECIONADOS

MENTORES

PI: 7
CPI: 5
CPA: 5
PSPA: 3

PI: 1
CPI: 1
CPA: 3
PSPA: 2

Baião

PI: 0
CPI: 0
CPA: 0
PSPA: 0

Resende

HORAS DE

PROJETOS

Amarante

Lousada

Penafiel
PI: 1
CPI: 1
CPA: 0
PSPA: 0

34

CANDIDATURAS

11

Paços de
Ferreira
PI: 0
CPI: 0
CPA: 0
PSPA: 0

Em virtude da pandemia Covid-19, a 2ª Edição do programa de aceleração
teve parte das Masterclasses presenciais canceladas, bem como o
Demo Day/ Prémio. As Masterclasses Gestão de Parcerias e Marketing
e Comunicação decorreram em formato online.

Janeiro a Junho de 2020

PI: 1
CPI: 1
CPA: 0
PSPA: 0

Grande Porto
PI: 17
CPI: 13
CPA: 14
PSPA: 6

PI: 0
CPI: 0
CPA: 0
PSPA: 0

PI: 0
CPI: 0
CPA: 0
PSPA: 0

Outras Regiões
PI: 17
CPI: 9
CPA: 23
PSPA: 11

PI: Projetos Incubados
CPI: Candidaturas Programa Incubação
CPA: Candidaturas Programa Aceleração
PSPA: Projetos Selecionados Programa Aceleração
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Comunidade

Comunidade

Ações de Promoção da Inovação Social na
Comunidade

Para a IRIS, é necessária uma comunidade para criar
um projeto de inovação social. Na fase de diagnóstico e
avaliação das necessidades do território verificou-se que,
embora não existisse um conhecimento profundo acerca do
conceito de inovação social, existia uma grande aceitação
e disponibilidade para apreender novas metodologias
por parte da comunidade. Nesse sentido, foi criado o
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, visando a criação de um ecossistema
que apoie iniciativas de impacto social.

Ano

Bootcamps

Encontros Embaixadores

2018

2 Bootcamps Start Innovation
42 Participantes

2 Encontros
32 Participantes

2019

1 Bootcamp Start Innovation
22 Participantes

2 Encontros
29 Participantes

2020

-

1 Encontro (formato online)
14 Participantes

Total

64 Participantes em Bootcamps
47 Embaixadores IRIS para a Inovação
Social73

5 Encontros de Embaixadores
75 Participações

Foi o contacto próximo com a comunidade que permitiu o
diagnóstico das necessidades, dar a conhecer a IRIS e o papel
da inovação social e também criar as condições necessárias
para a criação de uma Rede de Embaixadores.
No âmbito das atividades ligadas ao eixo da comunidade, foram
realizadas entre 2017 e 2020, 74 reuniões com parceiros da
comunidade. Foi privilegiado o contacto com todos os setores
- setor público (ex. municípios), setor privado (ex. empresas e
associações empresariais), bem como parceiros locais ligados
a diversas áreas de intervenção, designadamente a área social,
saúde e emprego.
Reuniões de Articulação com
Parceiros Locais (2017 - 2020)

2018

2019

2020

Reuniões com os Municípios

11

10

4

Reuniões com Associações
Empresariais

12

-

1

Reuniões com Empresas

15

3

-

Reuniões com Parceiros Locais

11

5

2

Total

74

Foram realizadas apresentações nas reuniões de CLAS
(Conselho Local de Ação Social) nos Municípios do Tâmega
e Sousa, numa primeira fase, em 2018, com o objetivo de
abordar a inovação social, dar a conhecer a IRIS e realizar o
diagnóstico da comunidade relativamente a este tema. Numa
segunda fase, em 2019, foram apresentados os resultados
do trabalho realizado na comunidade, e realizado um novo
diagnóstico para se compreender a evolução do conhecimento
acerca da inovação social.

Em função da avaliação realizada que contempla, por exemplo, a disponibilidade, 73% dos participantes dos Bootcamps
integraram a Rede de Embaixadores.
7
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Evolução do conhecimento sobre inovação
social por parte dos agentes da comunidade
no Tâmega e Sousa (2017 - 2018)

Compreensão
do conceito de
inovação social

85%

13%

2018(8)

O papel de Embaixador IRIS

Rede de Embaixadores IRIS para
a Inovação Social

O papel de Embaixador IRIS implica um
envolvimento com a inovação social no
território e a dinamização de ações que
promovam este tema na comunidade. Algumas

Esta ação visa a criação de uma rede ativa
de agentes da comunidade que integram a
IRIS e assumem o compromisso de promover
a inovação social no território.

Contacto com a
Comunidade

(ex. Municípios, Associações
Empresariais, Organizações Sociais)

Com o objetivo de identificar
agentes da comunidade que
possam assumir o papel de Embaixadores IRIS.

das ações realizadas foram desenhadas de
forma totalmente ajustada às necessidades e
interesses da comunidade, mas muitas delas
seguiram formatos sugeridos pela IRIS, entre
os quais destacam-se:

Bootcamp de
Empreendedorismo Social

Desenvolvimento das Ações
de Promoção da
Inovação Social no Território

Entrega do Certificado e Kit de
Embaixador/a.

Participação em Encontros de Embaixadores.

Desafio para desenvolverem um
Plano de Promoção da Inovação
Social no seu território em
articulação com a IRIS.

Apresentação da IRIS e da Inovação Social em
Reunião do CLAS dos Municípios
Objetivo

Ano

Ações

Participantes

Apresentação do conceito de inovação social e da
IRIS no Território do Tâmega e Sousa
1º Momento Diagnóstico

2018

14

378

Balanço das atividades implementadas pela IRIS
no Município/Território
2º Momento Diagnóstico

2019

6

162

28

2018(9)

8

Atividades

Descrição

Workshop de Inovação Social

Ação com a duração de um dia no formato de formação-ação para
introdução ao conceito de inovação social.

Visualização do documentário sobre
Inovação Social e debate

Visualização de testemunhos de empreendedores sociais para inspirar
para a inovação social através de exemplos concretos.

World Café de Inovação Social

Ação participativa de reflexão e debate acerca dos problemas e desafios
dos territórios e possíveis soluções.

Conversas de Inovação Social

Momento de partilha com um/a empreendedor/a social da região, com o
objetivo de inspirar e esclarecer acerca da implementação de projetos de
empreendedorismo social.

Think Thank

Momento de capacitação de temas ligados ao empreendedorismo social
(ex. inovação social, gestão de projetos).

Inquérito realizado em 2017, a 340 participantes que integram a Rede Social dos Municípios do Tâmega e Sousa e exercem funções em áreas como

a Educação, Saúde, Emprego e Social.
9
Inquérito realizado em 2018, a 132 participantes que integram a Rede Social dos Municípios do Tâmega e Sousa e exercem funções em áreas como
a Educação, Saúde, Emprego e Social. Em 2018, dos 132 inquiridos, 36% revelam estar muito familiarizados com o conceito de inovação social.

29

Testemunhos
de Embaixadores

A IRIS fez com que nós pudéssemos dinamizar novas atividades no âmbito da inovação
social e conseguíssemos o
envolvimento não só do nosso município, mas dentro do
território!
Sónia Soares,
Embaixadora de Cinfães

Ações de Promoção da Inovação Social na Comunidade (2017 -2020)
2018

2019

2020

Total por Ação

Workshop de
Inovação Social

9 Workshops
157 Participantes

3 workshops
60 Participantes

3 Workshops
72 Participantes

15 Workshops
289 Participantes

Visualização do
documentário
sobre Inovação
Social e debate

6 Ações
153 Participante

2 Ações

World Café de
Inovação Social

3 ações
71 Participantes

2 Ações
29 Participantes

Conversas de
Inovação Social

4 ações
201 Participantes

2 ações
61 Participantes

Think Thank

Total por Ano

30

22 Ações
582 Participantes

8 Ações

183 Participantes

30 Participantes

1 Ação
42 Participantes

6 Ações
142 Participantes
6 Ações
262 Participantes

3 ações
110 Participantes

2 ações
53 Participantes

5 Ações
163 Participantes

12 Ações
290 Participantes

6 Ações
167 Participantes

40 Ações
1039 Participantes

Eu definiria isso de uma maneira simples, ser um agitador social numa revolução tranquila.
Mário Gaspar,
Embaixador de Felgueiras

Nós não fazemos nada sozinhos, e quando o trabalho em
rede, é concertado, e apresentamos um trabalho com
maior qualidade.
Marlene Gomes,
Embaixadora de Castelo de Paiva
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Ações na Comunidade

Distribuição Geográfica (Região do Tâmega e Sousa)

Celorico Basto

Sessões: 0
Participantes: 0

Felgueiras

Sessões: 8
Participantes:164

Paços de
Ferreira
Sessões: 8
Participantes:136

Amarante

Lousada

Sessões: 4
Participantes: 84

Sessões: 5
Participantes:165

Marco de Canaveses
Sessões: 9
Participantes: 260
Penafiel
Sessões: 1
Participantes: 41

Impacto da IRIS na Rede de
Embaixadores

Ações de Capacitação da Comunidade
Região Tâmega e Sousa

94%

Concordam que a atividade como Embaixador lhes permitiu:

- Adquirir ferramentas úteis para a sua atividade
profissional.
- Aumentar a sua capacidade de iniciativa.
- Aumentar a confiança nas suas competências
e ter um contacto mais próximo com pessoas
do seu território.

32

90%
100%

Estão bastante a extremamente motivados em continuar o seu papel enquanto
Embaixadores.

Baião

Sessões: 3
Participantes: 48

Resende
Cinfães

Castelo de Paiva
Sessões: 7
Participantes: 100

Sessões: 1
Participantes: 307

Sessões: 4
Participantes:72

Concordam que ter sido
Embaixador lhes permitiu:

- Adquirir conhecimentos na área da inovação
social.
- Estabelecer novos contactos.
- Ter maior facilidade em identificar problemas
sociais e melhorar a comunidade local.

Grande Porto
Sessões: 2
Participantes: 54

Outras Regiões
Sessões: 3
Participantes: 79
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Educação

Testemunhos

O Programa de Promoção
da Inovação Social (Begin
Innovation)

Considero esta iniciativa de
extrema importância pois o
futuro está nas mãos destes
jovens e no que poderão
vir a desenvolver daqui por
uns anos. O País e o Mundo
precisam de ideias e projetos
inovadores. Parabéns à
dinamizadora! Foi brilhante!

Tem como principal objetivo aumentar a
consciencialização acerca dos desafios sociais e
ambientais atuais, e sensibilizar para a importância
da inovação e empreendedorismo social, apelando à
participação e criatividade das crianças na resolução
de problemas graves e negligenciados. Este programa
integra ações de sensibilização para crianças e jovens
realizadas em grupo (ex. contexto de turma) e um
concurso anual de ideias (Concurso Aprendizes de
Inovação Social), destinado a crianças que frequentam
o 1º ciclo.

Professora de 1º Ciclo de
Lousada

Sessões Sensibilização para a Inovação Social (2017 - 2020)
Sessões

Participantes

Organizações

Escolas do 1º Ciclo do Ensio Básico

60

1233

49

Campos de Férias para Crianças

15

344

4

Escolas do 3º Ciclo EB e Secundário

6

180

5

Ensino Superior

4

75

2

Outros contextos (ex. Feiras, Eventos)

12

181

5

Total

97

2013

65
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Sessão de Sensibilização para a Inovação
Social
Sessão que promove a inovação social através de
atividades práticas que estimulam a reflexão em
torno das competências chave relacionadas com o
empreendedorismo social, como a empatia, a resiliência,
a disciplina, a persistência e o otimismo.
As ações de sensibilização para a inovação social
chegaram a mais de dois mil participantes em 65
organizações. Os testemunhos dos participantes e
professores indicam o seu entusiasmo não só com a
sessão, mas também com o tema, sendo o denominador
comum o facto de salientarem a importância da inovação
social ser abordada em idades precoces, como meio
essencial para promover a cidadania das crianças.

Esta ação permitiu-me prestar
mais atenção aos problemas
presentes no município de
Amarante, bem como estar
alerta em relação a outros
problemas da sociedade.
Participante do Ensino
Secundário de Amarante

A inovação social é tratar dos
problemas do mundo com
ideias especiais.
Participante do 1º Ciclo de
Penafiel
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Programa de Promoção da
Inovação Social

Programa Youth Impact
O Youth Impact é um programa intensivo (com duração que
varia entre um dia e uma semana) destinado a jovens entre
os 17 e os 25 anos e tem como objetivo promover a reflexão
dos problemas sociais e a exploração de ferramentas que
possam contribuir para a sua resolução de forma criativa.
Nestas ações são usadas várias metodologias, com especial
destaque a promoção da ação e do trabalho em grupo.
Exemplos: visitas de campo, roteiros de empreendedorismo
social, formação-ação, trabalho em grupo, visualização e
debate de filmes e documentários, entrevista/ conversa com
empreendedor/a social.

Em 2019 foi desenvolvido um Programa de Promoção da Inovação
Social, constituído por seis sessões, através do qual, para além
do conceito de inovação social, são trabalhados outros temas
e competências inerentes não só do empreendedorismo social,
mas também à cidadania e à sua promoção, designadamente a
consciencialização dos problemas sociais e ambientais, a criatividade,
a proatividade, o trabalho em equipa e a comunicação.
O Programa Piloto decorreu nos Municípios de Lousada e Paredes, e
foi desenvolvido com turmas de 3º e 4º ano de escolaridade (1º Ciclo

do Ensino Básico). Para que a medição de impacto do Programa
pudesse ser o mais fidedigna possível foi realizada, pelo SincLab,
uma avaliação com recurso a um grupo experimental (crianças que
eram avaliadas antes e depois da participação no programa ou
sessão) e grupo de controlo113 (crianças que eram também avaliadas,
antes e depois, para termo de comparação, e que não participavam
no programa).
O Programa Piloto decorreu no 2º período letivo, e por forma a garantir que as crianças que
integravam o Grupo de Controlo não ficavam prejudicadas por não terem acesso ao Programa, a
implementação do mesmo foi proposta para este grupo (turmas) para o 3º período letivo.
11

Sessões realizadas no âmbito do Programa
Youth Impact10

16

SESSÕES

98

PARTICIPANTES
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ORGANIZAÇÕES

Estas ações decorreram em 2018,
2019 e 2020 nos Municípios de Amarante e Paredes.

Caracterização da Amostra do Programa Piloto
de Promoção da Inovação Social
256 Crianças

13 Docentes

131 sexo feminino (51%)

12 sexo feminino (n=92%)

123 sexo masculino (48%)

1 sexo masculino (n=8%)

Idade Média = 8.96

Idade Média: 47.46

12 Turmas do 4º ano

Experiência de Ensino = Média 23 anos

Sabes o que é a inovação
social?

79.4%

10

7 Escolas
269 Participantes

2.6%

Antes do
programa

Depois do
programa

39

88%

O que mudou acerca do conhecimento
sobre o conceito de inovação social?

PROFESSORES
gostaram muito do
programa

Nas crianças que tiveram a oportunidade de
participar no programa existiu uma evolução na
compreensão do conceito de inovação social,
significativa, por comparação com o grupo de
controlo12.3

Mudanças relacionadas com
criatividade e trabalho em equipa
As crianças que participaram no Programa passam
a valorizar mais o trabalho em equipa, sobretudo
como forma de perceber as qualidades dos outros.
Registam-se também melhorias na crença do próprio
potencial de inovação, bem como na crença de que
as pessoas se podem tornar mais criativas.

92%

No grupo de controlo, na fase pré-teste 5,2% das crianças conheciam o conceito de inovação social, e na fase de pós-teste apenas
4,5%.
12

24.4%

Os participantes do programa revelam, na sua maioria,
uma maior preocupação em relação a problemas sociais
e ambientais (68,3%), têm a crença que podem ajudar
a resolver problemas do mundo (61,7%) e passam a
atribuir maior importância a determinadas características
relacionadas o perfil das pessoas que se dedicam a
resolver problemas do mundo (70%).

68.3%

50.7%

61.7%

Preocupação com
problemas
sociais e ambientais

Crença na capacidade
para resolver
problemas do mundo

Grupo de Controlo

Grupo Experimental

41.8%

70%

Importância das
características dos
empreendedores sociais

27.9%

27.9%
Consigo ter ideias
inovadoras

É importante nós termos parceiros que nos
ajudem a estimular e a incentivar os nossos
jovens a pensar os problemas ambientais
e sociais e acho que este foi o objetivo da
IRIS e daí esta importância desta parceria.
Paulo Silva, Vereador da Câmara
Municipal de Paredes

CRIANÇAS
gostaram muitíssimo
do Programa

100%

52.2%

26.7%

Se o trabalho for
Quando trabalho em Uma pessoa pode
feito em equipa pode equipa consigo ver as
tornar-se mais
ficar melhor
qualidades dos outros
criativa

93%
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Este projeto é muito importante porque as
crianças aprendem a ser empreendedoras
no futuro, levam para casa a mensagem para
os pais do que fizeram na escola e nunca
se sabe se estes projetos mais tarde criam
neles um explorador, um empreendedor ou
um inovador social.
Professora de 1º Ciclo de
Lousada.

CRIANÇAS
falaram com a família
sobre a inovação social

Mudanças relacionadas com
temas ligados à inovação

Testemunhos

74%

CRIANÇAS
consideram que aprenderam
coisas muitíssimo importantes

Não querendo desprezar nenhum dos
projetos nem nada do que estamos a fazer
ou já fizemos, mas diria que falar de inovação
social e fazer o papel que a IRIS está a fazer
no nosso território, é um dos projetos mais
importantes senão o mais importante para
o futuro.

a
i
in

Cristina Moreira, Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Lousada

p
O

Foi muito importante a IRIS ter estado
aqui se não nós não sabíamos nada disto
de empreendedores sociais, de inovação
social.
Participante do 4º ano de
Lousada
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Concurso de Ideias Aprendizes de
Inovação Social

Programa de Promoção da Inovação Social
para Agentes Educativos

Após o contato direto com as crianças nas escolas,
surgiu a ideia de chamar a atenção para este
tema e apelar à criatividade junto de todas as
crianças a nível nacional, foi assim que nasceu o
Concurso de Ideias Aprendizes de Inovação Social.
É um concurso online, destinado às crianças de
1º ciclo do território nacional, que premeia ideias
criativas para problemas sociais e/ou ambientais
identificados pelas crianças.

Face aos resultados de impacto positivos alcançados com este
programa, e no sentido de otimizar a sua disseminação no futuro
foram construídos, em 2020, materiais que possam servir de suporte
à implementação do programa por parte da Agentes Educativos
nos mais diversos contextos.
Estes materiais contemplam:
• Manual para Agentes Educativos do Programa de Promoção
da Inovação Social, que inclui o enquadramento do programa,
descrição das ações e materiais de apoio (ex. atividades a
implementar no decurso das sessões).
• Apresentações de suporte à dinamização de sessões.
• Vídeos de suporte à dinamização de sessões (adaptação a
formato online)
• Livro infantil “Quando for grande quero mudar o Mundo.”

1ª Edição do Concurso de Ideias
decorreu em 2017/2018 e contou com

1º

10

85

30%

GALA
do Concurso Aprendizes
de Inovação Social

PARTICIPANTES
Finalistas e Famílias,
Parceiros e Comunidade
Educativa

IDEIAS
FINALISTAS

IDEIAS
CONCORRENTES
relacionadas com tema da
Educação

2ª Edição do Concurso de Ideias
decorreu em 2018/2019 e contou com

2º

10

39

4%

GALA
do Concurso Aprendizes
de Inovação Social

PARTICIPANTES
na entrega de prémios
que decorreu em cinfães a
7 de junho

42

IDEIAS
FINALISTAS

IDEIAS
CONCORRENTES
ligadas ao Ambiente
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Vencedores

Programa Educativo
Distribuição Geográfica (Região do Tâmega e Sousa)

Celorico Basto

Ideia do Raúl Leandro, Vencedor da 1ª
Edição do Concurso de Ideias.
Percebendo que há meninos e meninas que
se zangam frequentemente nos recreios,
o Raúl pensou no canto da descontração.
Este canto seria um espaço, nos recreios das
escolas, que continha um percurso que levava
a criança numa viagem da raiva até à calma.
Este espaço poderia ser utilizado pelas crianças
para libertarem a raiva e a energia quando estão
zangadas e acalmarem-se.

Felgueiras

Sessões: 22
Participantes: 44
CAIS: 1

Paços de
Ferreira
Sessões: 4
Participantes: 88
CAIS: 4

Sessões: 35
Participantes: 651
CAIS: 5

Sessões: 21
Participantes: 328
CAIS: 0

Marco de Canaveses
Sessões: 09
Participantes: 148
CAIS: 0

Baião

Sessões: 4
Participantes: 118
CAIS: 3

Resende

Ideia da Constança Magalhães, Vencedora da 2ª
Edição do Concurso de Ideias

Cinfães

Castelo de Paiva
Sessões: 24
Participantes: 43
CAIS: 1

Sessões: 4
Participantes: 92
CAIS: 0

Sessões: 1
Participantes: 22
CAIS: 0

CAIS: Candidaturas ao Concurso Aprendizes de Inovação Social

Grande Porto
Sessões: 31
Participantes: 226
CAIS: 8

44

Amarante

Lousada

Penafiel
Sessões: 12
Participantes: 279
CAIS: 1

A Constança percebeu que não devemos continuar a
usar tantos pacotes de leite e palhinhas todos os dias nas
nossas escolas. Para isso inventou a embalagem de leite (in)
sustentável, uma embalagem de 10 ou 20 litros que permite
distribuir o leite aos alunos em recipientes individuais e
reutilizáveis, à hora do lanche, diminuindo o número de
embalagens de leite escolar utilizadas diariamente.

Sessões: 1
Participantes: 20
CAIS: 0

Outras Regiões
Sessões: 4
Participantes: 81
CAIS: 8
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Eventos

IRIS Social Innovation
Meet Up13
O IRIS Social Innovation Meet Up é um encontro
anual que tem como objetivo divulgar as ações
realizadas pelas IRIS e dar visibilidade aos projetos
de inovação social apoiados, bem como às
iniciativas realizadas.

Eventos

Estava prevista a realização do IRIS Social Innovation Meet Up 2020
para Maio de 2020 que não se realizou devido à pandemia Covid-19, que
impossibilitou a realização de eventos
13

Entre 2017 e 2020 a IRIS promoveu vários
eventos e participou em diversos encontros
com o objetivo de partilhar a sua experiência
e boas práticas e dar visibilidade à área da
inovação social.

81

Reuniões com Parceiros e
Entidades

19

Participações como
Oradores em Eventos

14

Participações como
Co-Organizadores em
Eventos

50

Participações
em Eventos

Data e Local

Sessões

Participantes

19.10.2018
Felgueiras

IRIS Social Innovation Meet Up 2018
Avaliação 4,7/5

26 Oradores; 226 Participantes
115 Organizações; 11 Projetos IRIS (Incubação)

07.06.2019
Cinfães

IRIS Social Innovation Meet Up 2019
Avaliação 4,6/5

172 Participantes; 50 Organizações
11 Projetos IRIS (Aceleração); 10 Finalistas
Concurso Ideias Aprendizes de Inovação Social

Encontros e Eventos IRIS(2017 - 2020)
Data e Local

Evento

Participantes

27.09.2017

Apresentação do Estudo Acesso ao Financiamento
por parte de Organizações Sociais (promovido pelo
IBEI) e Inauguração do Espaço IRIS

120 Participantes
7 Oradores

20.01.2018

Visita da Ministra da Presidência e da Modernização
Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, no
âmbito do Roteiro de Empreendedorismo Social

Apresentação da IRIS e de 5 Projetos
de Inovação Social.
Participação da PortusPark e de
parceiros locais: CIM Tâmega e
Sousa, Instituto Empresarial do
Tâmega, Câmara Municipal de
Amarante.

06.01.2020

Inauguração do Espaço IRIS P.Porto, no âmbito da
parceria com o Instituto Politécnico do Porto.

94 Participantes
53 Organizações
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Testemunhos

do IRIS Social Innovation Meet Up 2019

É um dia fantástico, um dia que
eu sinto muito proveitoso, só
temos de estar gratos à IRIS,
às pessoas que desenvolvem
este trabalho, a quem nos tem
ajudado. Saio daqui reconfortado
e animado para continuar.

Todas as iniciativas que a IRIS
tem e que o Montepio tem a
honra de puder estar presente
como parceiro estratégico nos
surpreendem, pela quantidade
de trabalho, mas ainda mais pela
qualidade.

A IRIS tem sido um exemplo e
um marco da inovação social no
nosso país e isso só é possível
pela forma como tem trabalhado
e incentivado estes projetos a se
desenvolverem e promoverem a
mudança dos problemas sociais
de uma forma tão enraizada no
nosso país.

Emídio Gomes, PortusPark e
UTAD

Pedro Ricardo Gomes,
Montepio

Helena Loureiro,
EMPIS
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Ações de Capacitação para Organizações com Missão Social
No decurso da sua atividade a IRIS desenvolveu,
com o apoio do IBEI, um conjunto de iniciativas
de capacitação destinadas a organizações com
missão social e abertas à comunidade.

Ano

Sessões

Participantes

2017

Fundraising e Angariação de Fundos (promovida pelo IBEI)

12 Participantes

Avaliação de Impacto

17 Participantes

Social Media | 1ª Ed (promovida pelo IBEI)

11 Participantes

Elaborar candidaturas de sucesso (dinamizada pela Geofundos)

20 Participantes

Social Media | 2ª Ed (promovida pelo IBEI)

14 Participantes

Investimento Social (dinamizada pelo MAZE em parceria com o IBEI)

24 Participantes

Poder das Redes Colaborativas (dinamizada pelo Hivemind Institute)

14 Participantes

Workshop em Social Media (promovida pelo IBEI)

13 Participantes

Formação em Marketing Digital | 1ª Ed (promovida pelo IBEI)

20 Participantes

Formação em Marketing Digital | 2ª Ed (promovida pelo IBEI)

18 Participantes

Elaborar candidaturas de sucesso às Parcerias para o Impacto (promovida

20 Participantes

2018

O objetivo foi contribuir para a capacitação das
organizações em diferentes áreas por forma a
promover a sua sustentabilidade e potenciar o
seu impacto.
2019

pelo IBEI e dinamizada pela Geofundos)

2020
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A Tour of Modern Fundraising | 2ª Ed. (promovida pelo IBEI)

15 Participantes

Marketing Powerful Messages (promovida pelo IBEI)

16 Participantes

Medição de Impacto Social | 1ª Ed. (promovida pelo IBEI)

22 Participantes

Social Media (promovida pelo IBEI)

10 Participantes

Criatividade e Design Thinking (promovida pelo IBEI)

11 Participantes

16 Ações de Capacitação

257 Participantes
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Social Innovation Tournament
Ações desenvolvidas pelo IBEI na IRIS (Amarante)
O Social Innovation Tournament é uma iniciativa do Instituto BEI que reconhece
e apoia os melhores empreendedores sociais europeus, premiando iniciativas
que contribuem para criar impacto social, ético ou ambiental.
Em virtude de ser investidor social da IRIS, e como forma de promover o
ecossistema da inovação social em Portugal, o IBEI promoveu ações no âmbito
do SIT em Portugal, na IRIS (Amarante).

Ano

Sessões

Participantes

2017
Novembro

Impact Bootcamp

35 Participantes

2018
Junho

Mentoring Bootcamp

21 Participantes

2018
Novembro

Impact Bootcamp

28 Participantes

2019
Maio

Impact Bootcamp

29 Participantes

2019
Julho

Mentoring Bootcamp

25 Participantes

5 Ações

138 Participantes
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Parceria com a Católica-Lisbon School of Business & Economics

Parceria com o IES Social Business School

Parceria com a Católica-Lisbon School of Business & Economics

Parceria com a Católica-Lisbon School of Business & Economics

Parceria com o IES Social Business School

Redes Sociais e Media
WEBISTE
78450 Visitantes
31623 Sessões

FACEBOOK
824 Publicações
5005 Seguidores

INSTAGRAM
435 Publicações
781 Seguidores

LINKEDIN
296 Publicações
700 Seguidores

TWITTER
209 Publicações
56 Seguidores

YOUTUBE
50 Publicações
56 Seguidores

53

Conclusão
Em três anos de atividade, a IRIS incubou 30
projetos, desenvolveu um programa de aceleração
que integrou 24 iniciativas de impacto. Criou uma
rede de 47 embaixadores para a inovação social
que, em colaboração com a IRIS desenvolveram
40 ações de promoção da inovação social com
1038 participantes. Desenvolveu um programa
educativo que em 149 ações levou a inovação
social a 2240 crianças e jovens. Passados três
anos e 25 295 km percorridos no território do
Tâmega e Sousa, fica o sentimento de missão
cumprida.
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www.iris-social.org/

