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As Nossas Recomendações 

8 Áreas de alteração em termos de política: 

Legislação 

Apoio Estatal 

Transparência 

Instrumentos 

Intermediários 
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Legislação 

Áreas críticas - Legislação 

Apoio Estatal 

Transparência 

Instrumentos 

Intermediários 

O Quadro Legal (I/II)  

 

• Necessário modernizar toda a legislação aplicável 
à economia social (e evitar retrocessos, como 
sucedeu com a Lei Quadro das Fundações e com 
o « novo » Estatuto das IPSS!) 

 

• Necessário estabelecer quadro legal claro, seguro 
e estável, capaz de atrair investidores sociais (a 
incerteza jurídica e regulatória é inimiga do 
investimento!) 
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Legislação 

Áreas críticas - Legislação 

 

 
 Apoio Estatal 

Transparência 

Instrumentos 

Intermediários 

O Quadro Legal (II/II)  

 

• Necessário criar novas figuras jurídicas 
especialmente adequadas a acomodar o 
desenvolvimento de negócios sociais e a atrair 
investidores (como as CIC do Reino Unido) 

 

• Necessário considerar o estabelecimento de 
benefícios fiscais que tornem o investimento 
social mais atrativo fiscalmente do que o 
investimento puramente financeiro 
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Apoio Estatal 

Áreas críticas 

 

 

• Necessário um documento-guia (tal como o do 
governo britânico) 

 

• Isso define uma doutrina de intervenção e 
financiamento, do qual bebem todos os outros 
princípios 

 

• Criar conjunto de regras (ver abaixo) que 
permitam o ecossistema funcionar 

 
– Neste momento aquilo que existe é parcelar 

Legislação 

Transparência 

Instrumentos 

Intermediários 
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Transparência 

Áreas críticas 

Legislação 

Apoio Estatal 

Instrumentos 

Intermediários 

Outcome 

category 

Outcom

e detail 

Cost 

code 
Cost / saving detail Unit 

Agency bearing the 

cost / making the 

fiscal saving 

Fiscal Cost Economic Cost Social Cost 

Level 1 Level 2 

Estimat

ed 

cost/sa

ving 

Year 

Update

d 

cost/sa

ving 

Estimat

ed 

cost/sa

ving 

Year 

Update

d 

cost/sa

ving 

Estimat

ed 

cost/sa

ving 

Year 

Update

d 

cost/sa

ving 

CRIME 

ANTI-

SOCIAL 

BEHAVI

OUR 

CR1.

0 

Anti-social behaviour 

further action necessary  

(cost of dealing with 

incident) 

Per 

incident 
Police 

Local 

authority 

 £              

500  
2002/03 

 £              

673  
              

CRIME 

DOMES

TIC 

VIOLEN

CE 

CR2.

0 

Domestic violence - 

average cost per incident 

(fiscal, economic and 

social values) 

 

Per 

incident 
Multiple   

 £            

2.470  
2008/09 

 £            

2.836  

 £            

1.473  
2008/09 

 £            

1.692  

 £            

6.795  
2008/09 

 £            

7.803  

CRIME 
OFFEND

ING 

CR3.

0 

Offender, Prison  

Average cost across all 

prisons, including central 

costs (costs per prisoner 

per annum) 

Per 

person 

per year 

Criminal 

Justice 

System 

Prison 
 £          

33.785  
2013/14 

 £          

34.840  
              

CRIME 

YOUTH 

OFFEND

ING 

CR4.

0 

Youth offender, average 

cost of a first time entrant 

(under 18) to the Criminal 

Justice System in the first 

year following the offence 

Per year 

Criminal 

Justice 

System 

  
 £            

3.152  
2008/09 

 £            

3.620  
              

CRIME 
PROCEE

DINGS 

CR5.

0 

Unit cost of court event: 

Violence against a person 

(over 18) 

(per person per court 

event) 

 

Per event 

Criminal 

Justice 

System 

Court 
 £          

12.716  
2008/09 

 £          

14.603  
              

CRIME 
PROCEE

DINGS 

CR7.

0 

Criminal proceedings:  

Arrest - detained 

Per 

incident 
Police   

 £              

593  
2006/07 

 £              

719  
              

CRIME 
ALL 

CRIME 

CR8.

0 

Crime - average cost per 

incident of crime, across 

all types of crime (fiscal, 

economic and social 

values) 

Per 

incident 
Multiple   

 £              

609  
2010/11 

 £              

663  

 £              

676  
2010/11 

 £              

736  

 £            

1.648  
2010/11 

 £            

1.795  

CRIME 

LABOU

R 

COSTS 

PER 

HOUR 

CR9.

0 

Police officer, Sergeant 

and below - cost per hour 
Per hour Police   

 £                

38  
2013/14 

 £                

40  
              

Benefício do 

Serviço  

£            2.470  

Só quando as entidades governamentais tiverem publicado o 
verdadeiro benefício social de cada intervenção é que as entidades 
poderão planear, calcular e propor modelos de intervenção distintos 

Link para o documento em cima: http://data.gov.uk/sib_knowledge_box/toolkit 
 

http://data.gov.uk/sib_knowledge_box/toolkit
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Intermediários 

Áreas críticas 

Legislação 

Apoio Estatatal 

Instrumentos 

Transparência 

Este mercado não vai existir se não existirem 
intermediários. 

 

Para isso, é crítico a existência de… 

 

• Vouchers 

• Critérios de Avaliação por parte do Portugal 2020 

• Algum “funding”  (A custo perdido*, tal como existe na 
maior parte dos mercados) 

 

*Nenhuma das maiores entidades sobrevive de forma sustentável 
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Instrumentos 

Áreas críticas 

• Aquilo que vimos… É que não são importantes 

 

• Do momento que o mercado seja liberalizado* 

 

• Não é a diferenças das taxas de juro que 
inviabiliza os projetos 

 

• No decurso deste projeto, encontrámos sempre 
uma solução financeira (mesmo depois de várias 
tentativas infrutíferas) 

Legislação 

Transparência 

Apoio Estatal 

Intermediários 

*Como em França e no UK, liberalizado quer dizer que há menos proibições possíveis 
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Trazer o Mundo Social ao Mundo de Investimento 

Baseado naquilo que vimos: 

 
• Tirar do caminho muitos preconceitos 

 

• Necessário pensar em projetos grandes (“tão 
grande” quanto possível) 

 

• Clarificar a posição face ao investimento (se 
continuam à procura de donativos, a mensagem 
continua a ser a mesma) 

 

• Começar a trabalhar em “formato investimento” – 
Quantos estudos de Impacto Social foram 
desenvolvidos? 

Nem 8, nem 80 - 

Pretende-se uma 

EVOLUÇÃO e não 

uma revolução 
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A forma como o Estado trabalha 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Receitas das IPSS

60% das receitas das IPSS dependem de contratos estatais 

•  Bónus por Impacto  
Social 
 
•  Norma de Cálculo de 
Impacto 
 
•  Bónus à Inserção 
 
•  Abrir o mercado a 
operadores privados ? 

De forma a se introduzir os 
resultados no contrato 
 
Para haver comparação 
 
De forma a compensar a não-
eficiência estrutural 
 
 Como contrapartida da criação 
de critérios qualitativos 
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Inovação e Empreendedorismo Social? 

O Problema 
 
•  Porque é que Inovação e 
Empreendedorismo Social recebem a 
“fatia de leão” do investimento? 
 
•  Pede-se Inovação 
 
•  “Small is beatifull”? 

Só em Portugal… 
 
•  Empreendedorismo só é significativo nas 
tecnologias de ponta 
 
•Estamos à espera de ter melhores 
resultados no mundo social? 
 
•  Mas as regras continuam totalmente 
burocráticas 
 
•  As “regras do jogo” continuam a não ser 
clarificadas 
 
•  Onde? Em todos os países, foram os 
grandes projetos que foram promovidos – 
em Portugal estamos a apostar pequeno 



Workshop “Empresas Sociais e Negócios Sociais Financiado por: 

Nas conversas que temos tido com o Mundo Empresarial… 

> A maior parte das empresas ainda não está pronta para decidir em que 
condições vai a jogo 

 

Os fatores de bloqueio são… 

• Fazer donativos é fácil… Investimentos é mais difícil 

• Falta de “track record” 

• Falta de tempo para desbloquear o tema 

• “Por que ponta lhe pegar?” 

> Pensamos que não é assim tão complicado 
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Continuar a financiar com donativos ou evoluir… 

O Desafio para o Mundo Empresarial 

As questões que se levantam: 

Ir a solo ou em Consórcio? 

Especialização por tema? 

Ganhar dinheiro? 

Risco? 

Utilizar um produto financeiro 
particular? 

Direitos de 
Governação/Envolvimento? 

Avaliação de Impacto 

Consórcio ( a menos que…) 

Não (aberto) 

Sim, mas pouco… E depende 

Superior ao de um projeto empresarial 
– mas tem de ser limitado 

Não. É uma questão financeira 

Minoria de Bloqueio 

Sempre – Necessário definir 
critérios mínimos* 

A nossa recomendação: 

* Depende do valor e do tipo de Investimento 
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E Nós, no meio disto tudo? 

1 

2 

3 

Vamos continuar à procura de IPSS ( e não só) que queiram 
investir 

Vamos continuar a trabalhar com o mundo empresarial para 
criar regras comuns e aceitáveis 

O que percebemos que é fundamental: 
 
• Dimensão à partida da Organização Social 

• Estar disposto a sair da sua zona de conforto 
• Estar disposto a não controlar tanto… 


