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Nota Prévia

A Associação IRISOCIAL Incubadora de Inovação Social, associação sem fins lucrativos promovida
pelo Instituto do Banco Europeu de Investimento (BEI), foi constituída legalmente em 12 de junho de 2020
com o objetivo de dar continuidade ao trabalho desenvolvido durante três anos, de julho de 2017 a junho
de 2020, pela IRIS Incubadora Regional de Inovação Social, um projeto promovido pela PortusPark
(Associação do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto) e pelo Instituto BEI, e cofinanciado pela Portugal
Inovação Social, no âmbito das parcerias para o impacto.

A IRIS é uma incubadora de captação de ideias e projetos, e apoio à criação, desenvolvimento e
aceleração de iniciativas de empreendedorismo e inovação social, ou seja, projetos que desenvolvem
soluções inovadoras, com impacto social positivo, para problemas sociais e ambientais graves e
negligenciados pela sociedade.

Durante os três primeiros anos de atividade, entre 2017 e 2020, com a ação focada na Região do Tâmega
e Sousa, a IRIS acompanhou, no âmbito do programa de incubação e aceleração, 53 projetos de inovação
social. No sentido de promover a inovação social, dinamizou 40 ações de capacitação que alcançaram
1039 participantes. Em 2018 iniciou o desenvolvimento de um programa educativo no qual já participaram
2367 crianças e jovens.

O presente relatório, sintetiza as atividades realizadas nos primeiros meses de atividade da IRIS, entre
junho e dezembro de 2020, que foram especialmente dedicadas quer aos procedimentos burocráticos e
legais que acompanham a criação de uma organização, quer à continuidade das atividades em torno da
promoção da inovação e do empreendedorismo social. Nestes primeiros meses de atividade, privilegiouse, igualmente, a formalização das parcerias e redes de contactos que irão apoiar a IRIS no seu
crescimento futuro.

3

1. Associação
Ações iniciais
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1.1. Constituição da Associação
Os primeiros meses de atividade da Associação foram dedicados às ações que constituem os formalismos
legais necessários à sua constituição, com o apoio do parceiro probono Vieira de Almeida Associados.
Entre estas ações, destacam-se:

 Pedido de certificado de admissibilidade de firma (RNPC).
 Definição do objeto e Código de Atividade Económica (CAE).
 Criação de Estatutos.
 Associados Fundadores e Órgãos de Direção.
 Escritura de constituição pública da Associação (12/06/2020).
 Comunicação da escritura pública no site do Ministério da Justiça (Portal da Justiça).
 Realização da 1ª Assembleia Geral e tomada de posse dos Órgãos Sociais (15/06/2020).
 Orçamentos e contratação de serviço de contabilidade.
 Abertura de contas bancárias em nome da Associação.
 Cartão de pessoa coletiva.
 Registo Central do Beneficiário Efetivo.
 Declaração de início de atividade na Autoridade Tributária.
 Registo na Segurança Social.
 Transmissão de marca IRIS (processo iniciado, ainda em curso).

A par de todas estas ações, os meses de julho a agosto de 2020 foram também dedicados às atividades
de fecho de candidatura da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, em articulação com a
PortusPark, que contemplou:
 Elaboração de relatórios finais (de atividades e impacto) e envio para parceiros (via postal).
 Compilação de evidências e fecho de dossiers.
 Ações de encerramento de atividades em curso.

O mês de junho de 2020 foi também dedicado à elaboração de proposta de trabalho que serviu de base à
formalização do Grant Agreement com o Instituto do Banco Europeu de Investimento, que garantiu o apoio
financeiro para a atividade da IRIS nos primeiros meses de atividade (de julho de 2020 a março de 2021).
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1.2. Equipa
O mês de julho de 2020 foi marcado pela contratação e início de funções da Equipa que acompanhou as
atividades da Associação, em concreto da Diretora Executiva e Gestora de Inovação que, por já
acompanharem as atividades da IRIS desde 2017/2018, tiveram maior facilidade em garantir uma
continuidade do trabalho realizado. A contratação da Equipa, contemplou:

 Processo de recrutamento e contratação.
 Elaboração de contratos de trabalho.
 Seguros de acidentes de trabalho.
 Comunicação à Segurança Social.
 Formalismos de processamento de salários.

A constituição da Equipa foi fundamental para a execução das atividades que estiveram em curso durante
2020, bem como para a definição de um plano de ação e orçamento. Além das ações mais formais,
relacionadas com a constituição e formalização legal da Associação, a Equipa ficou também com a
responsabilidade de implementação de atividades relacionadas com a missão da IRIS, designadamente
na promoção da inovação social.

Diana Silva

Liliana Ribeiro

Gestora de Inovação

Diretora Executiva
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1.3. Conselheiros de Inovação
Com o objetivo de aumentar os contributos especializados na prossecução da sua missão, a IRIS
constituiu um Conselho de Inovação composto por pessoas que pelo seu envolvimento, quer com a IRIS,
quer com a inovação e empreendedorismo social, darão um especial contributo ao desenvolvimento
estratégico da IRIS, apoiando decisões e contribuindo para reflexões em áreas específicas, fundamentais
para o crescimento sustentável da Associação.

Os Conselheiros de Inovação aceitaram o desafio de apoiar, de forma probono, o desenvolvimento
estratégico da IRIS através de contributos que serão dados em encontros presenciais ou via telemática.

Emídio Gomes

Fernanda Freitas

Filipe Almeida

Luisa Ferreira

UTAD/ PortusPark

Eixo Norte-Sul

Portugal Inovação
Social

Instituto BEI

Mª Manuel L.
Marques
Parlamento Europeu

Margarida Couto

Rui Pedroto

Susana Castanheira

Vieira de Almeida
Associados

Fundação Manuel
António da Mota

Área Metropolitana
do Porto
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1.4. Parceiros
Associados Honorários
Os Associados Honorários da IRIS, com quem foram formalizados protocolos de colaboração em 2020,
contribuem para a prossecução da sua missão através de importantes serviços prestados em prol da
Associação e/ou por especial contributo financeiro.

Parceiros Institucionais
A IRIS celebrou, em 2020, protocolos de colaboração com uma rede de parceiros estratégicos em
várias áreas de atuação que colaboram ativamente no apoio ao desenvolvimento de iniciativas de
impacto. Estes parceiros são especializados em várias áreas de atuação (jurídica, investimento,
contabilidade, financeira, tecnologia, comunicação e marketing, medição de impacto, angariação de
fundos e voluntariado). A IRIS integra a Rede Nacional de Incubadoras e Aceleradoras.
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1.5. Comunicação

No sentido de potenciar a comunicação das suas atividades e oportunidades para iniciativas de
empreendedorismo social, a IRIS promoveu a atualização e dinamização da sua página de internet (irissocial.org), bem como das redes sociais, nas quais marca presença. No total, em 2020 foram
realizadas 216 publicações e partilhas que despoletaram 1 918 reações (likes) por parte dos
seguidores.

Num ano essencialmente marcado pelo formato online e distanciamento físico, as redes sociais e meios
digitais foram ferramentas essenciais para a promoção de um maior envolvimento com a comunidade,
no sentido de potenciar ligação e promover partilhas relevantes.

Website | iris-social.org
Visitas: 3 786
Sessões: 2 868

Facebook

Instagram

LinkedIn

Youtube

95 publicações
60 671 alcance total
841 likes
5426 seguidores

70 publicações
2 682 alcance total
741 likes
902 seguidores

51 publicações
336 likes
12 103 impressões
859 seguidores

308 visualizações
3 295 alcance total
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2. Incubação
Projetos de Impacto
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2.1. Rede de Especialistas
No ano de 2020, como forma de robustecer o programa de incubação e o acompanhamento aos projetos,
a IRIS constituiu uma Rede de Especialistas que aceitaram, de forma probono e dentro das suas áreas de
especialidade, acompanhar projetos de inovação e empreendedorismo social que integrem a rede IRIS.
Até ao final de 2020, esta rede contava com 20 Especialistas:

Carla Pereira

Carlos Azevedo

Gonçalo Gomes

Hélder Sampaio

Helena Antónia

Inês Franco

Joana Moreira

João Farinha

Jorge Mayer

José Pedro Soares

Júlio Martins

Luísa Ferreira

Marco Lamas

Marlene Amorim

Marta Dias

Nélson Duarte

Nuno Víctor

Rosário Machado

Rui Pedroto

Sónia Fernandes
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2.2. Capacitação | Projetos de Impacto

Em 2020 a IRIS desenvolveu um conjunto de ações formativas vocacionadas para o acompanhamento
dos projetos de empreendedorismo e inovação social, com o objetivo de aumentar a sua eficácia e
impacto, de uma forma inovadora e sustentável.

Estas seis ações de capacitação abrangeram quatro temas que foram identificados como necessidades
dos projetos e empreendedores, e decorreram em formato online e presencial, de acordo com as
orientações da Direção Geral de Saúde no momento da realização.

No âmbito destas ações, que foram integradas por 41 participantes, foram acompanhados 15 projetos de
impacto social, na sua maioria com ligação a organizações com missão social.

Medição de Impacto Social
2ª Ed. | 09/2020 | Presencial | 7 participantes | Avaliação 4,8/ 5
3ª Ed. | 12/2020 | Online | 5 participantes | Avaliação 3,8/ 5

Gestão de Projetos
1ª Ed. | 10/2020 | Presencial | 5 participantes | Avaliação 4,6/ 5
2ª Ed. | 10/2020 | Presencial | 5 participantes | Avaliação 4,6/ 5

Decifrar Pessoas
1ª Ed. | 11/2020 | Online | 11 participantes | Avaliação 4,8/ 5

Proposta de Valor e Lego Serious Play ®
1ª Ed. | 11/2020 | Online | 8 participantes | Avaliação 4,9/ 5
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2.2. Capacitação | Projetos de Impacto

As ações de capacitação realizadas integraram projetos de empreendedorismo e inovação social que
procuravam ferramentas práticas para potenciar o seu impacto. Dentro das iniciativas de inovação social
que integraram estas ações de capacitação, destacam-se:

1. Associação Bagos d'Ouro
2. BeeSOStainable - Amigos da Montanha - Associação de Montanhismo de
Barcelinhos
3. Mentes Empreendedoras
4. CLDS 4G – Celorico de Basto
5. Pedalar Sem Idade Porto
6. Primeiros Passos (Projeto da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia)
7. CAIS / CAIS Recicla
8. APPC - CLDS Campanhã e Bonfim
9. Pista Mágica - Escola de Voluntariado
10. DTC Social
11. Kids Who Care
12. Academia Be Responsible
13. Ripply
14. A Par e Passo – Rede Inducar
15. Associação Almada Mundo
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2.2. Capacitação | Projetos de Impacto

15
Projetos
41 Participantes
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2.3. Programa de Incubação
Com base na auscultação de necessidades dos empreendedores sociais foi planeado, em 2020, o
programa de incubação para o ano de 2021, mantendo o foco na resposta aos principais desafios atuais
dos projetos de impacto, em função das circunstâncias atípicas em que vivemos.

Por uma questão estratégica, e no sentido de potenciar a criação de uma comunidade envolvida com a
Associação, o programa de incubação passará, a partir de 2021, a estar disponível de forma exclusiva
para Associados Efetivos da Associação IRISOCIAL.

O programa de incubação para 2021 inclui:

1. Ações de acompanhamento
2. Rede de Especialistas
3. Sessões Temáticas com Parceiros (oito sessões anuais)
4. Ferramentas estratégicas (duas ferramentas anuais)
5. Serviço Amazon (AWS)
6. Iniciativas do Instituto BEI
7. Desconto em Workshops
8. Comunicação, divulgação e networking
9. Espaços (sala de reuniões e estúdio para gravações)
10. Coworking para empreendedores sociais

O programa de incubação é disponibilizado aos empreendedores que manifestem interesse na adesão ao
mesmo, através de preenchimento do formulário no website da IRIS, na página de incubação. Este
programa poderá sofrer alterações e ajustes durante o ano de 2021, em função de disponibilidades de
parceiros ou de novas necessidades que sejam identificadas.
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3. Capacitação
Inovação Social
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3.1. Ações de capacitação
No âmbito da sua missão a IRIS promoveu, em 2020, ações de capacitação na área do
empreendedorismo e inovação social, em colaboração com entidades locais, designadamente com a
Câmara Municipal do Porto e com o Instituto Politécnico do Porto.

Workshops de Inovação Social
Instituto Politécnico do Porto | 3 Ações em Formato Online

Workshops de Inovação Social
Câmara Municipal do Porto | 2 Ações em Formato Presencial e Online

Workshops de Desenho de Projetos de Inovação Social
Câmara Municipal do Porto | 3 Ações em Formato Presencial

Roteiros Sociais
Câmara Municipal do Porto | 2 Edições em Formato Presencial e Online
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3.2. Workshops | Instituto Politécnico do Porto
No âmbito da parceria desenvolvida em 2019 entre a IRIS e o Instituto Politécnico do Porto, foram
desenvolvidas, nos meses de novembro e dezembro de 2020, Workshops de Inovação Social em três
Escolas. No seguimento das orientação da Direção Geral de Saúde, estas ações decorreram em formato
online.

Workshops de Inovação Social
Escola Superior de Educação
20 de novembro | 4 Participantes (25 Inscritos) | Média de satisfação: 4

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
25 de novembro | 4 Participantes (16 Inscritos) | Média de satisfação: 4,2

Instituto Superior de Engenharia do Porto
10 de dezembro | 11 Participantes (19 Inscritos) | Média de satisfação: 4,6

Resultados e impacto:
64% dos participantes gostariam de
desenvolver um projeto de inovação social

A preparação destas ações, no âmbito do protocolo com o Instituto Politécnico do Porto, contemplou
reuniões de parceria (3), contactos com as Escolas para partilha das informações sobre a ação,
dinamização das ações e elaboração de relatórios finais, partilhados com todos os envolvidos nas ações
designadamente os participantes e as escolas.
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3.3. Workshops | Câmara Municipal do Porto

Ações promovidas no âmbito do Programa Abordagem Integrada para a Inclusão Ativa, do
Município do Porto, dinamizadas em parceria com a PortusPark.

Workshop de Inovação Social | Nível 1
Ação de capacitação para a sensibilização para a inovação social , com dimensão teóricoprática que potencia a exploração dos desafios sociais e ambientais graves e negligenciados
da comunidade.
 3ª Ed. | 07/2020 | Online | 16 horas (2 dias) | 17 participantes | Avaliação 9 (0 a 10)
 4ª Ed. | 08/2020 | Presencial | 16 horas (2 dias) | 14 participantes | Avaliação 9 (0 a 10)

Workshop de Inovação Social | Nível 2
Ação de formação com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento de projetos de inovação
social por parte de equipas e iniciativas já constituídas, com foco no percurso do
empreendedorismo social e exploração de ferramentas que potenciam o impacto, como a
sustentabilidade e a medição de impacto.
Cada edição deste Workshop foi composta por dois dias de formação em formato presencial
(16h) e uma reunião (1h) em formato online de acompanhamento aos projetos.
 1ª Ed. | 09/2020 | Presencial | 11 participantes | Avaliação 4,9 (0 a 5)
 2ª Ed. | 09/2020 | Presencial | 11 participantes | Avaliação 4,8 (0 a 5)
 3ª Ed. | 10/2020 | Presencial | 10 participantes | Avaliação 4,8 (0 a 5)
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3.4. Roteiros | Câmara Municipal do Porto

Ações promovidas no âmbito do Programa Abordagem Integrada para a Inclusão Ativa, do
Município do Porto, dinamizadas em parceria com o IES – Social Business School.

Roteiros Sociais
Atividade que tem como objetivo potenciar o conhecimento e contacto com organizações e iniciativas
inovadoras na área social por parte de empreendedores e intra-empreendedores sociais.

 1ª Ed. | 09/2020 | Zona Oriental | Presencial/ Online | 9 participantes | Avaliação 4,6 (0 a 5)
 2ª Ed. | 09/2020 | Zona Ocidental | Presencial/ Online | 6 participantes | Avaliação 4,4 (0 a 5)
Projetos:








Terra Solta
Comes?
(Re)Começar - Fios e desafios
Batucada Radical
MXM Artcenter
FAP no Bairro
Encontrar+se
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4. Outras Ações
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4. Outras Ações

Ações de Parceiros
•

Conversas com Impacto. Iniciativa promovida pelo LIDL. Online.

•

Webinar Fidelidade Comunidade: participação com a apresentação do tema “Abordagem à avaliação
de impacto das organizações da economia social”.

•

Giving Tuesday – eSolidar: participação no comité de seleção e avaliação do evento.

•

Participação no Conselho Consultivo dos Jovens Empreendedores (reunião 09/12/2020).

•

Reuniões com parceiros, conselheiros de inovação, especialistas e outros elementos da rede IRIS.

Concursos e Propostas
•

Submissão de candidaturas a concursos públicos (no seguimento de registo em plataforma de
contratação pública e convite efetuado por entidades públicas).

•

Envio de propostas de colaboração e orçamentos a diversas entidades, públicas e privadas.

Capacitação da Equipa
Foi realizado um investimento ao nível da formação da equipa, com o objetivo de otimizar as suas
competências em áreas de referência.

Liliana Ribeiro/ Diretora Executiva:
 Curso de Design Thinking for Business (Onine) do INSEAD (com o apoio do IBEI)

Diana Silva/ Gestora de Inovação:
 Curso de Fundrasing (Online) | Be Responsable | 36h
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Nota final

Os primeiros meses de atividade da IRIS revelaram-se muito desafiantes, em particular por serem vividos
em plena pandemia, que despoletou um alteração de paradigmas relacionados com a atividade de
incubação, em particular no que se refere ao formato das ações e atividades e às necessidades dos/as
empreendedores sociais.

O apoio do Instituto BEI nestes primeiros meses, consubstanciado pelo Grant Agreement celebrado, foi
fundamental não só para a criação das bases de funcionamento da nova organização, enquanto
associação sem fins lucrativos, como para o apoio à realização de atividades que se têm relevado
fundamentais para a continuidade ao apoio aos projetos de empreendedorismo social, cada vez mais
necessários e fundamentais para apoiar as respostas aos desafios societais atuais.

Em 2020 a IRIS constituiu uma equipa de trabalho, criou uma rede de oito Conselheiros de Inovação e
formalizou dez parcerias institucionais, a par da integração de dois Associados Honorários. Foi criada uma
Rede de Especialistas para o apoio a projetos de empreendedorismo e inovação social que integra 20
participações em formato probono. No âmbito da capacitação das iniciativas de impacto, realizaram-se 6
ações de capacitação, que envolveram 41 participantes e 15 projetos de inovação social. No âmbito do
trabalho de promoção da inovação social junto da comunidade foram realizadas 10 ações formativas que
contaram com 97 participantes.

Numa fase em que os problemas sociais, tais como as desigualdades, problemas ambientais, saúde,
acesso a bens básicos, entre outros, se tornam prementes e absolutamente necessários, será o foco da
IRIS, através do apoio do Instituto BEI, garantir que as ideias de inovação social têm as ferramentas e
apoios necessários para que possam florescer e crescer com sustentabilidade, gerando cada vez mais
impacto.

23

Rua do Covelo, 223, 4º andar 4200 237 Porto
Telemóvel | 91 356 80 70 | Telefone | 22 550 06 46
Email | info@iris-social.org | Website | www.iris-social.org
Redes Sociais: Linkedin | Facebook | Instagram | Youtube
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