Incubadora de Inovação Social
Relatório 2021

A IRIS é uma incubadora
promovida pelo Instituto BEI
que apoia a criação e
desenvolvimento de
projetos de inovação social:
novas ideias que resolvem
problemas sociais e
ambientais graves.
A nossa missão é criar o
ecossistema ideal para o
desenvolvimento de
iniciativas de impacto.
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Visita da Comitiva do Banco Europeu de Investimento à IRIS, com o Presidente
Werner Hoyer e o Vice-Presidente, Ricardo Mourinho Félix, a 6 de maio de 2021.
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IRIS Incubadora

Equipa, direção e investidor social da IRIS na
Final do Social Innovation Tournament, realizada
a 7 de outubro de 2021, em Lisboa.

“Para o Instituto do Banco
Europeu de Investimento é um
orgulho promover e apoiar um
projeto como a IRIS.”

Em 2021 a IRIS teve a capacidade de se
reinventar. Menos de um ano após a
constituição da nova associação, foi
possível criar um programa inovador que
vai levar a inovação social às crianças.
A par do trabalho desenvolvido com os
empreendedores sociais e na
capacitação para a inovação social, a
IRIS conseguiu, na prossecução da sua
missão, concretizar uma ideia inovadora
e criar o projeto Mudar o Mundo.
Este foi um ano desafiante, de
construção dos alicerces futuros. A
criação de oportunidades e sinergias
para o desenvolvimento de iniciativas de
impacto presiste como nossa missão e
principal foco de atuação.
Maria José Miranda
Presidente da Direção

Luisa Ferreira, Instituto BEI

A IRIS é verdadeiramente um projeto
“dois em um”: apoia e promove a
inovação e o desenvolvimento do
ecossistema do empreendedorismo
social e, para além disso, desenvolve
projetos inovadores como o projeto
Mudar o Mundo. Conseguir conciliar o
apoio aos empreendedores de impacto
com a criação de ferramentas que
permitam às gerações futuras a criação
de iniciativas que tornem o mundo um
lugar melhor é muito ambicioso e a IRIS
persiste, com o apoio do Instituto BEI, na
missão ambiciosa de mudar o mundo.
Para o Instituto BEI é uma honra fazer
parte desta jornada.
Luisa Ferreira
Responsável do Programa Social do
Instituto do Banco Europeu de Investimento
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Equipa

Equipa residente da IRIS: Diana Siva,
Liliana Ribeiro e Francisca Pais, 2021.

“Encontrar a equipa certa para
trabalhar um tema tão transversal
é o verdadeiro desafio desta
área.”
Liliana Ribeiro, Diretora Executiva

Diana Silva

Liliana Ribeiro

Francisca Pais

Formação superior na
área da Educação, é a
responsável pelo
programa educativo
Mudar o Mundo.

Formação superior em
Psicologia e
especializações em
Empreendedorismo e
Inovação Social.

Formação superior em
Sociologia, é a
responsável pela gestão
da comunidade e dos
projetos associados.

Está na IRIS desde
2018 como
responsável do
programa educativo,
que já alcançou 2400
crianças e jovens.

Está na IRIS desde 2017,
como Diretora Executiva,
estando envolvida na
criação de novos
projetos e formação
especializada.

Integrou a IRIS em 2021,
como Gestora da
Comunidade e tem
investido na formação e
capacitação dos
projetos.

Gestora de Inovação

Diretora Executiva

Gestora de Comunidade
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O que fazemos
A IRIS contribui para a criação de um ecossistema de impacto. Foca
a sua atuação no apoio a iniciativas de empreendedorismo social e
na capacitação para a inovação social junto de pessoas e
organizações.

Incubação
Desde a sua criação, em 2017, a IRIS
especializou-se no acompanhamento a
projetos de impacto social e ambiental.
Este acompanhamento, desde 2020,
passou a ser prestado mediante um
plano para associados e vai ao encontro
das necessidades identificadas,
apresentando respostas ao nível da
formação, acompanhamento,
consultorias e cowork, entre outras
ações e serviços.

Capacitação
Para promover a criação e fazer crescer
as iniciativas de impacto é fundamental
criar, em toda a comunidade, um
ecossistema de impacto. Nesse sentido, a
IRIS desenvolve ações de capacitação
para a inovação social destinadas a
organizações – privadas, públicas e
sociais. Criou também um programa
educativo (Mudar o Mundo) para levar
este tema aos públicos mais jovens.
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Perfil dos projetos
No desenvolvimento de serviços
e ações para projetos de
impacto é fundamental conhecer
o seu perfil, principais
necessidades e desafios que
enfrentam.
Com este propósito, em 2021, a IRIS
lançou um inquérito a
empreendedores sociais a nível
nacional, para aferir informações
atualizadas, a serem utilizadas no
planeamento de ações a desenvolver.

Inquérito a Iniciativas de Empreendedorismo Social
Implementação

Janeiro a março de 2021

Objetivo

Avaliação do perfil das iniciativas: forma jurídica, longevidade, área de atuação,
fase de desenvolvimento, objetivos de intervenção, constituição da equipa,
principais desafios e áreas prioritárias para intervenção.

Participações

Total de 40 respostas validadas de iniciativas de empreendedorismo social.

Relatório final público, disponível no link:

https://iris-social.org/iris-documentos-e-relatorios-estrategicos/
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Plano para 2021
Após a ação diagnóstica
promovida pela IRIS, foi
desenvolvido o plano para 2021
a disponibilizar aos projetos/
empreendedores associados.
Este plano contempla ações
concretas que advêm das
necessidades identificadas e das
atividades inerentes à incubação de
projetos.

Plano para
Associados 2021
- Documento estratégico
sobre oportunidades de
financiamento
- Ações de
acompanhamento aos
projetos (reuniões
individuais)
- Acesso ao espaço de
cowork/ estúdio
multimédia
- Oportunidades de
formações do IBEI
- AWS / soluções

A IRIS vem contribuir para o planeamento
estratégico da nossa Associação, dado que
permite um report sistémico e periódico de
metas a atingir e objetivos atingidos, o que
nos permite continuar um percurso em
crescendo para o alcance das metas a que
nos propomos. Tem sido um enorme
contributo também para alargar o nosso
networking e com isso agilizar processos
entre organizações.

tecnológicas
- Descontos nos
Workshops
- Rede de Especialistas
- Sessões Temáticas

Inês Vieira

Empreendedora Social, Projeto DTC Social
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Parceiros e Especialistas
Para a prossecução da sua missão, a IRIS conta com uma rede de
Parceiros e Especialistas que apoiam, com conhecimentos
específicos e competências-chave, o desenvolvimento de
iniciativas de impacto.
Estas parcerias formais, celebradas no âmbito de apoios probono, tornam a IRIS capaz
de desenvolver ações concretas (ex. sessões temáticas, consultorias) nas seguintes
áreas:
•
Comunicação e Marketing
•
Contabilidade
•
Financeira
•
Fundraising
•
Jurídica
•
Medição de Impacto
•
Tecnologia
•
Voluntariado

Além dos parceiros, a IRIS conta, em 2021, com uma rede de 23
Especialistas que apoiam, de forma probono, os projetos em áreas
específicas relacionadas com as suas competências. Em 2021 foram
integrados dois Especialistas nesta rede, com ligação à área de ambiente e
sustentabilidade, e de comunicação.
Parceiros IRIS | 2021
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Cowork
No início de março a IRIS mudou de instalações para um novo
local, que possibilitou a criação de um espaço de coworking para
empreendedores sociais e projetos associados. Este espaço inclui
um estúdio audiovisual/ espaço de reuniões para facilitar o
contacto com parceiros e ações online.

Ações realizadas para a criação do Cowork:
- Espaço (formalização e adaptações necessárias)
- Serviços e equipamentos de proteção e segurança
- Estúdio audiovisual para presenças online dos associados
- Contrato de Prestação de Serviços (com apoio da VdA)
- Regulamento Interno (com a colaboração da VdA)
- Manual de contingência Covid-19
- Formulário de inscrição
- Manual de boas-vindas
- Ações de divulgação
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Sessões Temáticas
Em 2021 promovemos sessões temáticas, gratuitas e em formato
de Q&A, vocacionadas para as questões concretas dos nossos
associados. Realizaram-se 4 sessões que alcançaram 28
participantes.
ÁREA JURÍDICA
Com o apoio da VdA Associados
Data: Maio
Formato: Online
Participantes: 6

MEDIÇÃO DE IMPACTO
Com o apoio da Aplixar
Data: Julho
Formato: Online
Participantes: 10

FUNDRAISING
Com o apoio da Be Responsable
Data: Setembro
Formato: Online
Participantes: 5

CROWDFUNDING
Com o apoio da PPL Crowdfunding
Data: Outubro 2021
Formato: Online
Participantes: 7

11

Workshops
Em 2021, promovemos 5 Workshops ligados a inovação social, que
alcançaram 49 participantes (associados e entidades externas). A
maioria destas ações (60%) decorreu em formato online.

GESTÃO FINANCEIRA
Formato: Online
Participantes: 5

ABRIL
Promotor: IRIS
Dinamizador: IES – Social Business School

INOVAÇÃO SOCIAL
Formato: Presencial
Participantes: 14

COMUNICAÇÃO
Formato: Online
Participantes: 6

SETEMBRO
Promotor: Associação Empresarial de Amarante
Dinamizador: IRIS

COMPETITIVIDADE E ESTRATÉGIA
Formato: Presencial
Participantes: 13

OUTUBRO
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Dinamizador: IRIS

SUSTENTABILIDADE E IMPACTO
Formato: Online
Participantes: 17

OUTUBRO
Promotor: CPCJ – Projeto Adélia
Dinamizador: IRIS
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Programas de Aceleração
Em 2021, dinamizamos duas edições do programa de aceleração
de projetos de empreendedorismo social para o Município do Porto
(Porto Scale Up Social), que alcançaram 10 iniciativas de impacto.
Após a fase de contratualização, foi elaborado o desenho do programa em
articulação com a entidade promotora e a IRIS dinamizou todas as ações de
planeamento, execução e avaliação, que incluíram a elaboração de
relatórios intercalares e finais, para cada uma das edições.

PLANO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO
1 | Empreendedorismo e inovação social
2 | Metodologias de gestão de projetos
3 | Avaliação e medição de impacto
4 | Plano financeiro e modelo de negócios
5 | Comunicação social e relações externas
Reuniões de Acompanhamento (1 – 1)
5 Reuniões por projeto

67H

FORMAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO
POR EDIÇÃO

Programa de aceleração, realizado para o Município do Porto, em 2021, em formato exclusivamente online.
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Programas de Aceleração
A satisfação global média dos programas de aceleração foi de
4,8/5, salientando-se a pertinência para os participantes. No total,
foram dinamizadas 134 horas de formação e acompanhamento.

4,8

10 Projetos

84H Formação

50H Acompanhamento

Testemunhos dos participantes
Foi uma descoberta em equipa, de novos
caminhos que podemos trilhar para ajudar a
resolver os problemas sociais próprios da nossa
missão, de forma mais eficaz, eficiente e
inovadora.
Participantes do programa de aceleração “Porto Scale Up Social”

Testemunho da entidade promotora
O profissionalismo, a dedicação, a capacidade
de adaptação e gestão funcional que a equipa
IRIS teve durante as duas edições do programa
de capacitação. A excelência na escolha dos
especialistas que dinamizaram as sessões. A
manifestação de total disponibilidade para
apoiar os projetos nas dúvidas que fossem
surgindo ao longo das semanas de
capacitação. A forma organizada e clara como
todo o processo foi conduzido desde o
primeiro momento.

Foi
uma
experiência
enriquecedora
e
extremamente bem conduzida. Tive todas as
condições necessárias para poder desenvolver o
meu trabalho, bem como um acompanhamento
próximo e constante da equipa de gestão do
programa. Conheci e ajudei a desenvolver projetos
de pessoas que certamente levarei para a vida e
estou, de momento, a trabalhar de forma mais
profunda com dois destes projetos. Nota máxima,
portanto, e espero pela próxima oportunidade de
ajudar a fazer transformação e a criar valor
partilhado. Obrigado por tudo!
É uma oportunidade de aceder a informação
essencial e bastante completa para capacitar as
equipas para a construção de projetos de
intervenção coerentes.
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Encontro de Incubadoras
A 14 de junho de 2021, em parceria com a Estrutura de Missão
Portugal Inovação Social e com o Instituto BEI, a IRIS promoveu um
encontro de incubadoras de inovação e empreendedorismo social
com o objetivo de possibilitar a partilha de boas práticas.

• 59 Participantes
•
•

Participação especial do projeto Fightback
Distribuição, via postal, por parte da IRIS, de exemplares
do Manual de Codificação da IRIS (2020) a todas as
incubadoras participantes

Participantes do Encontro de Incubadoras, realizado a 14/06/2022, online.
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Mudar o mundo: 2021
Jan
Fev

- Divulgação do projeto piloto junto de municípios e comunidades intermunicipais.
- Realização de 44 contactos e 22 reuniões.
- Carta de compromisso com 3 municípios piloto: Lousada, Paredes e Vila Nova de Gaia.
- Registo de obra “Quando for grande quero mudar o mundo!”: ISBN/ IGAC.

Mar
Abr
Mai

- Design do livro infantil “Quando for grande quero mudar o mundo!”.
- Elaboração do “Manual de Inovação Social para Agentes Educativos”, com desafios.
- Registo de obra “Manual de Inovação Social para Agentes Educativos”: ISBN/ IGAC.
- Contacto com fornecedores para prestação de serviços – vídeo de animação, gravações e
edições de aulas online, ilustração e parte gráfica, impressões.

Jun
Jul

Ago

- Guião do vídeo de animação para apresentação da IRIS e do projeto.
- Elaboração de guiões, treino, gravações e edições das aulas online.
- Impressão dos livros na gráfica.
- Vídeo do making of do projeto.
- Criação das contas nas redes sociais (@mudaromundo.pt).
- Finalização e design do “Manual de Inovação Social para Agentes Educativos”.

Set

- Sessão de fotos para a imagem do projeto e comunicação digital.
- Tradução do livro em braille (através da ACAPO).
- Tradução dos vídeos em Língua Gestual Portuguesa (com o apoio Serviin).
- Criação de contas em marketplaces para venda do livro online.

Out

- Compilação das informações legais do website (apoio: VdA)
- Desenho e maquete do website (com loja online e Plataforma e-learning).
- Criação do manual de normas gráficas do projeto.

Nov

- Criação de bases de dados de contactos da área educative (ex. escolas, municípios).
- Criação de uma base de dados com livrarias e contactos diretos com 14 livrarias.
- Lançamento do website.
- Apresentação oficial do projeto no evento EVPA.
- Campanha de oferta de livros a parceiros e rede IRIS.

Dez

- Elaboração de um plano de marketing para os diferentes públicos.
- Distribuição dos livros em livrarias: 9 livrarias, 7 cidades e 75 livros distribuídos.
- Campanha de doação de livros a instituições de acolhimento de crianças, com o apoio da
Fundaçao AGEAS (280 instituições contactadas e 31 livros entregues em 7 instituições).
- Implementação em Paredes: 272 crianças e 13 professores.
- Implementação em Lousada: 86 crianças e 6 professores.
- Vendas no website: 30 livros vendidos em dezembro.
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Mudar o mundo: mapa
Além das 30 vendas online e da implementação em dois
Municípios (356 crianças), o Mudar o Mundo chegou, em 2021 a 8
cidades do país, em livrarias locais e instituições de acolhimento
de crianças e jovens.
A ação de doação de livros a
institutições de acolhimento
contou com o apoio da
Fundação AGEAS e permitiu a
oferta do livro infantil a 31
crianças institucionalizadas,
na semana do Natal.

INSTITUIÇÕES DE
ACOLHIMENTO
Vila Nova de Gaia - 1
Lisboa - 1
Porto - 2
Seia - 1
Braga - 1
Açores - 1

LIVRARIAS
Vila Nova de Gaia - 1
Lisboa - 1
Porto - 3
Santa Maria da Feira - 1
Braga - 1
Viana do Castelo - 1
Açores - 1
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Mudar o mundo: imagens

Impressão do livro na gráfica Rainho e Neves, em agosto de 2021.

Gravações das aulas, em julho de 2021.

Design do livro infantil pelas Oupas! Design, em junho de 2021.

Crianças do Município de Paredes recebem o livro infantil, em dezembro de 2021.

Diana Silva e Liliana Ribeiro, autoras do livro infantil, 2021.
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Encontros e participações
Em 2021, participamos em 71 ações com parceiros, entre as quais
reuniões, encontros, congressos, concursos e outras ações ligadas
ao empreendedorismo e inovação social.

Visita do Presidente e Comitiva do Banco Europeu de Investimento
Integração e participação no Conselho Nacional para a Inovação Social,
dinamizado pela Estrutura de Missão da Portugal Inovação Social
Integração na Rede Social da Câmara Municipal do Porto
Desafio Gulbenkian 25<25
Mentoria de fevereiro a abril (8h de acompanhamento)
Ideia vencedora da temática da sustentabilidade ambiental
Webinar Açores // Gestão e medição impacto // Cresçacor
Roadtrip // Human Power Hub
Summit Impacto Social: do Porto para o Mundo
Júri do Concurso Bairro Feliz do // Pingo Doce
Documentário // Portugal Impacto // Panavideo
Podcast // O ar é de todos

Summit de Impacto Social, CMPorto

Visita do Human Power Hub

Visita do Presidente do BEI
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Ações de gestão
Para prestação de contas, foram realizados relatórios e ações
ligadas à gestão da associação durante o ano de 2021, gestão do
espaço e equipa, incluindo ações de formação contínua.
março

Relatório de parceria com o Instituto Politécnico do Porto
Relatório de atividades de 2020
Fecho de contas e relatório de contas de 2020
Assembleia Geral Ordinária

abril

Relatório Instituto BEI | Grant Agreement 2020/2021
Proposta Instituto BEI | Grant Agreement 2021/2022

maio

Recrutamento e seleção de Gestor/a de Comunidade

agosto
outubro

Integração do Estágio Profissional – Gestor/a de Comunidade
Plano de atividades e orçamento para 2022
Assembleia Geral Ordinária

Formação Contínua | Equipa
Diana
Silva
Francisca
Pais
Liliana
Ribeiro

Copyright para meios digitais // 11h // Be responsible
How to communicate with impact // 20h // Instituto BEI
Flow for work // 19h // Instituto BEI
Total | 50 horas
Masterclass de Fundraising Corporativo // 9h // Be responsible
Gestão de um programa de voluntariado // 12h // Be responsable
Flow for work // 19h // Instituto BEI
Total | 40 horas
Design thinking for business // 15h (inicio em 2021) // INSEAD
How to communicate with impact // 20h // Instituto BEI
Total | 35h
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