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Este é o Programa Associados de 2022 da IRIS.
A segunda edição do Programa de Associados/as IRIS segue a linha de 2021, tendo em
consideração um levantamento das opiniões e expectativas dos/as Associados/as.
Em 2021, a IRIS apostou no seu Programa de Associados capacitando empreendedores
sociais nas suas missões de impacto. O presente Programa visa manter as atividades
que foram fundamentais em 2021 e reinventar-se com novas ações que ajudem
empreendedores sociais a alcançar os melhores resultados nos seus projetos e
iniciativas.

IRIS – INCUBADORA REGIONAL DE INOVAÇÃO SOCIAL
A IRIS é uma incubadora, promovida pelo Instituto do Banco Europeu de Investimento (IBEI),
que apoia a criação, desenvolvimento e aceleração de iniciativas e/ou projetos de inovação e
empreendedorismo social, que são ideias inovadoras que procuram resolver problemas
sociais e/ou ambientais graves e negligenciados. A inovação social é fundamental para
impulsionar uma economia global forte e um mundo melhor, sendo essencial criar o
ecossistema ideal para o desenvolvimento destas iniciativas de impacto.

PORQUÊ UM PROGRAMA PARA ASSOCIADOS/AS?
O Programa de Associados é fundamental para a IRIS na vertente de capacitação e apoio a
projetos de inovação social. É com este programa, que a IRIS consegue chegar até
empreendedores, projetos e iniciativas de inovação social, criando uma comunidade forte e
com impacto.
Este documento foi elaborado na forma de perguntas e respostas, procurando clarificar todas
as questões relacionadas com as ações para Associados/as. É um documento dinâmico e que
vai sendo atualizado, uma vez que as necessidades e desafios das pessoas e projetos estão
também em constante mudança.
Estamos sempre disponíveis para sugestões, partilhas ou esclarecimento de dúvidas, através
do nosso email: incubadora@iris-social.org ou através do nosso contacto: 913568070.
Obrigada por estar connosco nesta jornada.

Janeiro de 2022
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Questões
Prévias
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Questões Prévias

1. O que é a IRIS?
A IRIS Incubadora Regional de Inovação Social é uma incubadora que apoia projetos de inovação e

empreendedorismo social. É uma associação promovida e apoiada pelo Instituto do Banco Europeu de
Investimento (IBEI). A sua atividade teve início em 2017, no Tâmega e Sousa, e a sua autonomização
jurídica aconteceu em 2020, constituindo-se como associação sem fins lucrativos.

2. Em que consiste este programa?
Este programa é um plano de ações e serviços, definido anualmente, que procura apoiar através de
atividades específicas os projetos de impacto e as pessoas com ligação ao empreendedorismo e inovação
social, indo ao encontro das suas principais necessidades e desafios.

3. A quem se destina?
Este programa destina-se exclusivamente aos/às Associados/as da IRIS: pessoas (singulares ou coletivas)
que pretendam fazer parte do ecossistema da inovação social promovido pela IRIS e/ou que promovam
uma iniciativa de impacto social.

4. Como posso inscrever-me?
As inscrições são realizadas online, através de formulário próprio disponível no website da IRIS: www.irissocial.org. A decisão de admissão cabe à Direção da Associação.

5. O que acontece depois de preencher o formulário online?
A Equipa IRIS irá entrar em contacto, através do email disponibilizado na candidatura, para dar uma

resposta, em função da deliberação da Direção. Este contacto, que poderá demorar até 10 dias úteis, pode
ser uma resposta por email ou um convite para uma reunião virtual, para conhecer melhor a pessoa e/ou
organização, a fim de analisar o possível enquadramento com a Associação.
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Questões Prévias

6. Podem inscrever-se projetos não constituídos legalmente?
Sim. A forma jurídica, ou a sua inexistência, não interfere com a elegibilidade. Pode inscrever-se, por exemplo,
uma associação juvenil ou uma associação sem fins lucrativos, uma empresa, ou até uma iniciativa em fase
inicial que não tenha ainda assumido uma forma legal.

7. E se o meu projeto não tiver enquadramento?
Caso a iniciativa não tenha enquadramento para participar na Associação, ou caso as necessidades e
objetivos do projeto não vão ao encontro da nossa oferta tentaremos, sempre que possível, encaminhar para
outras entidades que possam apoiar as necessidades do/a empreendedor/a.

8. Como são definidas as ações deste programa?
Este programa é sempre definido com base no diagnóstico e identificação das necessidades dos/as
Associados/as, em particular das iniciativas e projetos de impacto. É atualizado anualmente, com base numa
vertente dinâmica e ajustada aos desafios da nossa comunidade. No final de 2021, foi realizado um inquérito

aos nossos Associados de forma auscultar as suas necessidades.

9. O programa tem um custo?
Para ter acesso ao programa, a pessoa (singular ou coletiva) terá que ser Associado/a da Associação
IRISOCIAL Incubadora de Inovação Social (implica o pagamento de joia única de 75€, no momento de

inscrição, e quota anual, a partir do segundo ano, no valor de 120€).

10. Como são suportados os custos deste programa?
Os custos deste programa são suportados pelo apoio financeiro do Instituto BEI, mecenas da Associação, e
pelo tempo probono que pessoas (Especialistas) e organizações (Parceiros) dedicam a esta causa. Significa

que, embora os serviços e ações dos quais usufruem os/as Associados/as tenham um custo de mercado, este
é suportado por um conjunto de apoios da Associação.
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Questões Prévias

11. Porque tenho que ser Associado/a?
A IRIS, enquanto associação sem fins lucrativos, pretende criar uma comunidade e ecossistema em torno
da inovação social. Para cumprir este objetivo, a participação dos empreendedores/as e pessoas ligadas a
este ecossistema, enquanto Associados/as, é fundamental. Pois garante o seu envolvimento nas decisões e

estratégia da organização e promove contributos ativos para o crescimento da comunidade IRIS.

12. Quais os benefícios dos/as Associados/as?
Os/as Associados/as têm acesso exclusivo a este programa, que contempla dez áreas de apoio, que
contemplam: ações de acompanhamento; especialistas; descontos em Workshops da IRIS; ações de

consultoria; packs de serviços; ferramentas estratégicas; e muitos outros serviços. Alguns destes apoios
estão sujeitos a pagamento extra como, por exemplo, os Workshops.

13. Quais as obrigações dos/as Associados/as?
Os/as Associados/as devem contribuir para o desenvolvimento da Associação, designadamente no que se

refere à apresentação de sugestões e participação ativa nas Assembleias Gerais, bem como manter
regularizados os pagamentos das quotas anuais.

14. Quais as contribuições financeiras dos/as Associados/as?
Presentemente, e de acordo com o Regulamento Interno em vigor, os Associados terão que pagar uma joia,

no valor de 75€ no momento de inscrição, acrescida de uma quota anual de 120€ (a partir do segundo ano).
Todas as informações relativas aos Associados podem ser encontradas neste link: https://irissocial.org/associados/.

15. E se, mais tarde, quiser deixar de ser Associado/a?
Os Associados podem solicitar a sua exoneração a qualquer momento. A mesma poderá ser requerida via
postal ou via email, dirigido à Direção da Associação e enviado para info@iris-social.org. Em conformidade
com os Estatutos e Regulamento Interno, os direitos e deveres enquanto Associado/a cessam a partir da data
a exoneração.
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Programa
2022
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Programa para Associados/as 2022

O programa para 2022 contempla dez áreas de apoio, que vão desde acompanhamento aos projetos, a
ações formativas, passando por apoio ao nível tecnológico. São ações e serviços diversificados e projetados
para potenciar o desenvolvimento das iniciativas.

1. Ações de
Acompanhamento

2. Rede de
Especialistas

3. Descontos em
Workshops

4. Ações de
Consultoria

5. Ferramentas
Estratégicas

6. AWS | Amazon Web
Services

7. Packs Serviços

8. Espaço IRIS |
Coworking

9. Iniciativas do
Instituto BEI

10. Comunicação,
divulgação e
networking
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SUGESTÕES
para aproveitar ao máximo este
programa e todas as suas oportunidades

Com a imensidão de informação que nos chega todos dos dias, é comum deixarmos passar oportunidades
que foram partilhadas connosco, mas que acabam por ficar perdidas e às quais deixamos de ter acesso.

Existem três sugestões que gostaríamos de partilhar, muito importantes, para garantir que esta
oportunidade é aproveitada ao máximo e potencia as ações dos projetos e do seu impacto. Estes três
passos simples garantem que nada vai escapar no acesso à informação e na otimização de todas as ações
e atividades às quais tem acesso.

1. Partilha e análise do programa com toda a Equipa.
É fundamental a partilha deste programa com toda a Equipa do projeto, para que possam, com diferentes
perspetivas, compreender o potencial de participação em cada uma das ações. A partilha do documento,
para análise prévia e a reflexão sobre o mesmo em conjunto, por exemplo, numa reunião de Equipa são
fundamentais para otimizar esta oportunidade.

2. Garantir que todos tomam conhecimento dos serviços e ações.
Garantir que toda a Equipa toma conhecimento e compreende os diferentes serviços e oportunidades. ,
Caso existam dúvidas, este é o momento ideal para as esclarecerem junto da Equipa IRIS.

3. Fazer a inscrição e colocar na agenda.
Passar à ação é essencial. Efetivar a inscrição e colocar na agenda todas as oportunidades nas quais faça
sentido participarem.
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1. Ações de Acompanhamento

Esta ação destina-se em exclusivo para as iniciativas de empreendedorismo social.
As ações de acompanhamento consistem em reuniões entre a Equipa IRIS e o projeto; contactos sobre
eventos ou oportunidades; divulgações; pontes com outros projetos, etc. Este acompanhamento é
determinante para que a IRIS consiga apoiar e orientar a equipa para as melhores oportunidades.

Quais as atividades planeadas para as Ações de Acompanhamento?
•

Reunião inicial de acompanhamento: reunião inicial com o projeto associado para apurar necessidades
e expectativas.

•

Acompanhamento mensal: um dia por mês estipulado para reunir e realizar o acompanhamento aos
projetos e iniciativas.

▪ Contactos, divulgações e possíveis oportunidades.

Quem é responsável pelas ações de acompanhamento?
A pessoa de referência da Equipa IRIS para o acompanhamento aos projetos é a Gestora de Comunidade.
Destas reuniões poderão surgir pontes e contactos com outras organizações e/ou parceiros, em função das

necessidades dos empreendedores.

Quando se realizam e em que formato?
Podem ser realizadas presencialmente (no Espaço IRIS) ou por meio telemático. Sempre que possível,
sugerimos a presença de mais do que um elemento da Equipa, para conseguirmos perspetivas diversificadas
dos desafios.
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1. Ações de Acompanhamento

Esta ação destina-se em exclusivo para as iniciativas de empreendedorismo social.

Existe alguma burocracia?
Apenas um instrumento de monitorização, muito simples, que nos possibilita fazer o registo do
acompanhamento ao projeto e a sua evolução. É um documento essencial para conseguirmos avaliar o
impacto das nossas ações e melhorar de forma contínua. Será enviado pela Equipa IRIS e deve ser
respondido com uma periocidade de seis meses, para permitir o registo dos progressos e principais
necessidades sentidas pelos projetos e empreendedores.

Como se marcam estas ações?
As reuniões são agendadas diretamente entre os/as empreendedores/as e a Equipa IRIS, em função da
disponibilidade e agenda de todos os envolvidos. Os/as Associados/as são informados atempadamente
sobre os dias definidos para as reuniões de acompanhamento, devendo indicar qual o horário preferencial.

Qual a calendarização das reuniões de acompanhamento?
▪

Reunião 1 – 13 e 19 de janeiro

▪

Reunião 2 – 8 de março (tarde) e 9 de março (manhã)

▪

Reunião 3 – 5 de abril

▪

Reunião 4 – 3 de maio

▪

Reunião 5 – 7 de junho

▪

Reunião 6 – 5 de julho

▪

Reunião 7 - 6 de setembro

▪

Reunião 8 – 4 de outubro

▪

Reunião 9 – 8 de novembro

▪

Reunião 10 – 6 de dezembro

Nota: estas datas são indicativas, caso surja algum impedimento poderão ser reagendadas.
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2. Rede de Especialistas

Os Especialistas apoiam, de forma probono, os/as Associados/as em áreas específicas relacionadas com a
sua experiência e conhecimentos, fornecendo um contributo essencial para o desenvolvimento das iniciativas
de impacto.

Quem são os/as Especialistas?
A IRIS conta com uma rede de mais de 20 Especialistas, em constante atualização. Os/as Associados/as
podem

aceder

em

permanência

à

rede

de

Especialistas

no

website

da

IRIS:

https://iris-

social.org/especialistas/, onde encontram uma ligação ao perfil do Linkedin para tornar mais fácil o acesso às
informações, competências e experiência dos Especialistas.

Como contacto os/as Especialistas?
O primeiro passo que deve ser dado pelos/as Associados/as é analisar as informações dos Especialistas
disponíveis e selecionar quem gostariam de contactar para conseguir opiniões especializadas. Depois
manifestar esse interesse à IRIS (via email) que tratará de estabelecer a ponte.

Que tipo de apoio dão os/as Especialistas?
Os/as Especialistas oferecem aconselhamento especializado em determinado tema da sua área de
especialidade (ex. comunicação, gestão, voluntariado, estratégia, medição de impacto). Não é um apoio
contínuo (como acontece, por exemplo, em processos de mentoria), mas sim focalizado (uma/ duas reuniões
ligadas a um tema específico).

Um/a Associado/a pode recorrer a mais do que um/a Especialista?
Sim. Podem surgir dúvidas ou necessidade de aconselhamento especializado em diferentes áreas. Nesse
sentido, poderá ser feita a articulação com mais do que um/a Especialista para determinado caso. O acesso à
rede de Especialistas está disponível em permanência, durante todo o ano, por isso poderá ser estabelecida a
ponte e contacto em qualquer altura.
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3. Descontos em Workshops

A IRIS com o apoio da UPTEC realizará, durante 2022, ações de formação, em formato de Workshop,
dedicadas à Inovação Social. Os temas são diversificados em função das sugestões e necessidades dos/as
Associados/as IRIS (ex. medição de impacto social, fundraising, comunicação digital, etc.).

Quais as vantagens para os/as Associados/as?
Estas ações de formação são abertas ao público em geral, mas os/as Associados/as IRIS têm 50% de
desconto. As Vagas serão preenchidas e validadas por ordem de inscrição nos Workshop e os/as
Associados/as terão acesso a 50% das vagas.

Como é feita a inscrição?
A inscrição poderá ser realizada diretamente no website: https://iris-social.org/agenda/, sempre sujeita às
vagas disponíveis. As inscrições serão validadas por ordem de inscrição.

Quem são os/as nossos/as formadores?
Os/as nossos/as formadores/as são pessoas e entidades especializadas nos temas propostos para cada
ações de formação. Estes podem ser realizados por formadores/as externos, de organizações parceiras da
IRIS, ou internamente, por membros da Equipa IRIS.

Data

Tema

Formador/a

16 março

Comunicação Digital

Olga Cruz | Essência Comunicação Completa

12 maio

Inovação Social

Equipa IRIS | Incubadora Inovação Social

8 junho

Medição de Impacto

Equipa IRIS | Incubadora Inovação Social

7 e 14 setembro

Desenho de Projetos de Impacto

Equipa IRIS | Incubadora Inovação Social

12 novembro

Fundraising

Linda Morango | Be Responsable

Nota: estas datas são indicativas, caso surja algum impedimento poderão ser reagendadas.
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4. Ações de Consultoria

Para que os/as nossos/as Associados/as tenham a possibilidade de ver as suas dúvidas esclarecidas em

duas áreas fundamentais, a IRIS, em parceria com Consultores probono, dinamiza Ações de Consultoria em
Contabilidade e Área Jurídica.

Como se processam as Ações de Consultoria?
As Ações de Consultoria ocorrem semestralmente com dia marcado, isto é, no primeiro semestre teremos

uma ação de Consultoria Contabilística e outra de Consultoria Jurídica, seguindo o mesmo calendário para o
segundo semestre. Estas Ações de Consultoria servem para responder a dúvidas diretas e concretas dos/as
Associados/as IRIS nestas áreas específicas.

Como ter acesso às Ações de Consultoria?
Os/as Associados/as serão contactados atempadamente por email com o alerta da realização da Ação de
Consultoria, ao qual devem responder demonstrando interesse em usufruir do serviço. Aquando da inscrição
nas ação devem indicar, respeitando o prazo indicado pela Equipa IRIS, quais as suas dúvidas que
gostariam de ver respondidas.

Em que formato ocorrem as Ações de Consultoria?
As Ações de Consultoria podem ocorrer presencialmente – no Espaço IRIS (Rua do Covelo, 223, 4º andar,
4200-239, Porto) – ou online (através de plataformas - o Zoom ou o Teams), tendo em conta a
disponibilidade dos nossos consultores e a localização geográfica dos/as nossos/as Associados/as.

Data

Tema

Consultor/a

28 janeiro

Contabilidade

Ricon Peres | Contabilista

20 abril

Área Jurídica

Maria José Miranda | Advogada

23 setembro

Contabilidade

Ricon Peres | Contabilista

26 outubro

Área Jurídica

Maria José Miranda | Advogada

Nota: estas datas são indicativas, caso surja algum impedimento poderão ser reagendadas.
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4.
em
Workshops
5. Descontos
Ferramentas
Estratégicas

Durante o ano, a IRIS vai criando documentos estratégicos exclusivos para os/as Associados/as. Estes
documentos são preparados sempre em função das necessidades que nos são reportadas ou oportunidades
identificadas. Durante o ano de 2021, a IRIS partilhou com os/as Associados/as um documento orientador
com oportunidades de financiamento para organizações com missão social.

Este ano, a IRIS partilhará o documento com oportunidades de financiamento para organizações com
missão social atualizado com as informações mais recentes, disponíveis à data da elaboração do mesmo
(inicio de 2022); e no segundo semestre, um documento sobre gestão e organização de tempo para
empreendedores sociais.

Ferramentas estratégicas previstas para 2022:
▪ Oportunidades de Financiamento para Organizações com Missão Social (1º semestre).
▪ Gestão e Organização do Tempo (2º semestre)

6. AWS | Amazon Web Service

O Amazon Web Service é um serviço tecnológico abrangente, disponibilizado diretamente pela Amazon para
organizações com missão social. Inclui um conjunto de vantagens, designadamente:
•

$10,000 em serviços AWS ( Serviço Cloud; Construção de Websites; entre outros)

•

AWS Bussiness Support

•

Sessões técnicas de white-bording

•

Possibilidade de ser selecionado para o AWS Startup Spotligh

Como posso aderir?
Caso os/as Associados/as tenham interesse em usufruir destes serviços basta o enviar de um email para a
Equipa IRIS e serão fornecidas todas as informações necessárias e estabelecido o contacto com o serviço.
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7. Packs de Serviços

Com o apoio dos nossos parceiros, a IRIS preparou um pack de serviços com benefícios exclusivos para

os/as seus/suas Associados/as.. Este pack tem como objetivo oferecer o acesso a serviços imprescindíveis
para que os/as Associados/as alcancem as suas missões de impacto a um preço mais acessível, graças ao
apoio dos nossos parceiros. Esta área de apoio é nova e neste primeiro ano centra-se nos serviços de
comunicação e imagem, por serem uma das principais necessidades sinalizadas pelos/as Associados/as.

Quais os Packs disponíveis?
1. Comunicação – Essência Comunicação Completa
A Essência Comunicação Completa (https://essenciacompleta.pt/) organizou três packs com “vitaminas”
(serviços) para empreendedores sociais, com ênfase na comunicação dos projetos:

▪ Pack Assessoria de Imprensa
▪ Pack Identidade Corporativa
▪ Pack Comunicação Digital

2. Identidade visual e website – Humana Studio
A Humana Studio (https://humanastudio.com/) preparou dois serviços especializados de apoio, que incluem
duas rondas de feedback:
▪ Pack elaboração de identidade visual
▪ Pack website.

Como aceder a estes Packs?
Para aceder a estes packs de serviços ou para saber mais informações sobre os mesmos, deve enviar-nos
um e-mail para incubadora@iris-social.org, onde daremos o devido encaminhamento.
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8. Espaço IRIS | Coworking

Nas instalações da IRIS, localizadas no Porto, os/as Associados/as poderão encontrar espaços úteis para o
desenvolvimento da sua atividade.

Espaço para Reuniões / Estúdio Sessões Online
▪ Sala com os equipamentos necessários para o desenvolvimento de sessões online, como reuniões, e
gravações. Possui: computador, luzes, câmara, microfone, cenário.

▪ Espaço para reuniões e encontros de equipa.
Estes espaços estão disponíveis para os/as Associados/as mediante reserva prévia e disponibilidade, dentro
do horário de funcionamento do Espaço IRIS (dias da semana, entre as 9h e as 18h).

Espaço de Cowork
▪ Espaço de trabalho partilhado, vocacionado para os/as empreendedores sociais, também com acesso a
espaço de reuniões/ estúdio sessões online.
▪ A adesão ao espaço de cowork é feita mediante candidatura e está sujeita a aprovação pela Equipa IRIS.
Bolsa para Associados/as – A IRIS atribuirá bolsas aos/às seus/suas Associados/as para que possam
frequentar o Espaço de Cowork gratuitamente. As bolsas têm uma duração de 6 meses e são limitadas aos

lugares disponíveis e exclusivas para Associados/as.

Mais informações em: https://iris-social.org/coworking/.

IRIS
Rua do Covelo, 223, 4º andar
4200 239 Porto
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9. Iniciativas do Instituto BEI

O Instituto BEI, promotor da IRIS, promove diversos webinars e formações em temáticas especializadas,
tendo como principal objetivo apoiar e potenciar o desenvolvimento de iniciativas e projetos com impacto
social e ambiental. Podem seguir todas as ações desenvolvidas nas redes sociais do Instituto
BEI: linkedin e facebook.

Como posso aceder a estas iniciativas?
Em caso de interesse basta enviar um email para a IRIS a manifestar o interesse em participar, indicando
qual a iniciativa pretendida e receberá todas as informações necessárias.

Qual a agenda e temas?
Podem consultar todas as ações e iniciativas do Instituto BEI através do link:
https://institute.eib.org/sit-alumni/opportunities/key-dates-and-deadlines/

Importante: existem ações exclusivas para os alumni, apenas os webinars são abertos à comunidade.

10. Comunicação, divulgação e networking

A IRIS contribui para a comunicação e promoção das iniciativas que integram a sua rede, através da
divulgação de informação sobre o projeto e suas iniciativas, no seu website e redes sociais.
Website

Página Projetos (logotipo do projeto e link para o seu website)

Newsletter

1 824 Subscritores

Facebook

5 452 Seguidores

Instagram

1 119 Seguidores

LinkedIn

1 383 Seguidores
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Outros serviços

Além dos serviços e ações descritas, a IRIS disponibiliza outros serviços a nível interno para os/as seus/
suas Associados/as, que não estão incluídos no Programa e serão prestados mediante aprovação de
proposta e orçamento, e de acordo com a disponibilidade da Equipa.

Exemplos de outros serviços:
1. Consultoria especializada.
2. Apoio à elaboração de candidaturas.
3. Apoio à elaboração de documentos estratégicos.

Para mais informações acerca destes serviços, o/a Associado/a deverá entrar em contacto com a IRIS

diretamente.

Sugestões

Este programa é dinâmico e está em constante atualização, graças aos contributos de todos/as os/as
Associados/as que partilham sugestões. Estes contributos são fundamentais para a estruturação das nossas
ações que pretendem potenciar o crescimento das iniciativas de impacto.

Assim sendo, fica o desafio de partilharem as vossas sugestões com a IRIS, com a certeza que serão bem
recebidas.

Email: incubadora@iris-social.org
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Vamos a isto?
1. Fazer a inscrição: Ser Associado - IRIS (iris-social.org)
2. Aguardar pelo email de resposta
Se for SIM, foi aceito para Associado/a IRIS, segue-se o passo 3

3. Enviar email para info@iris-social.org com:
a. Comprovativo da transferência de 75€ (valor da joia) para o

IBAN que entretanto será enviado com a comunicação e
aceitação.
b. No

caso

de

se

tratar

de

uma

iniciativa

de

empreendedorismo e inovação social:

1. Logotipo do projeto (jpeg, com boa definição).
2. Descrição do projeto (200 palavras).
3. Links do Website e/ou Redes Sociais.
4. Endereço de email e pessoa de contacto da Equipa.

4. Ler atentamente, e em conjunto com a Equipa, o programa
para identificação de todas as oportunidades.

5. Agendar a primeira ação de acompanhamento com a Equipa
IRIS.
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