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Rubrica Nota de abertura 

Título Capacitação das organizações sociais: na agenda do momento 

Data publicação 21 mar 17 

Síntese Está na ordem do dia a pertinência do investimento coletivo na 

capacitação das organizações sociais, em que se conjugam diversas 

iniciativas públicas e privadas, como aqui apresentamos. 

Destacamos hoje a abertura de candidaturas para a tão esperada medida 

de Capacitação para o Investimento Social, uma das quatro linhas de ação 

da iniciativa PIS-Portugal Inovação Social. Esta é uma oportunidade a 

explorar pelas entidades “envolvidas em iniciativas de inovação e 

empreendedorismo social, para melhorar as suas capacidades 

organizativas e competências de gestão, com vista à sua preparação para 

gerar impacto social e mobilizar e aplicar investimento social”.  Trata-se de 

uma medida desafiante para as organizações que se candidatam, para os 

prestadores de serviços que as apoiem, e para os potenciais investidores 

soiciais, pois contempla um plano de trabalho bem articulado entre as 

partes, e uma clara orientação para resultados materializada nas metas a 

contratualizar. A preparação da candidatura representa já um momento 

muito cuidado de reflexão e análise, que deve ser feito atempadamente. 

 

Estamos preparados para apoiar na fase inicial de despiste sobre o 

cumprimento de condições prévias para concorrer, na realização do 

diagnóstico ou na implementação de algumas medidas do plano de 

capacitação. 

Contacte-nos se entender que a nossa experiência e competências podem 

ser relevantes para o seu projeto! 

geral@turnaorund.pt - Tel.  21 313 82 95 /  22 510 6 3 15 
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Rubrica Destaques 

Título Capacitação para o investimento social  (Portugal Inovação Social) -
Candidaturas abertas  

Data publicação 21 mar17 

Síntese Esta medida tem como objetivo “capacitar as organizações envolvidas em 
iniciativas de inovação e empreendedorismo social (IIES), melhorando as 
suas capacidades organizativas e competências de gestão, com vista à sua 
preparação para gerar impacto social e mobilizar e aplicar investimento 
social no âmbito da IIES em curso”. 
Os projetos desenvolvem-se em duas fases: a chamada fase de "intervenção 
zero", em que se realiza o diagnóstico de capacitação e a fase de 
capacitação, em que se executa um plano. O plano de capacitação pode 
integrar medidas de consultoria formativa, de mentoring ou de formação 
(participações individuais). 
Destacamos desta medida: (1) o facto de os prestadores de serviços que 
realizam o diagnostico não poderem ser envolvidos nas ações de 
capacitação, (2) a obrigatoriedade de concretizar produtos, em regime de 
cocriação, e (3) o envolvimento de investidores sociais quer no 
acompanhamento da implementação do plano quer no futuro financiamento 
das IIES. 
A preparação da candidatura requer um trabalho cuidado, pois exige a 
apresentação de 4 peças: o diagnóstico de necessidades de capacitação 
(efetuado por entidade externa), o plano de capacitação da IIES, o 
orçamento e a carta de manifestação de interesse de um investidor social na 
IIES alvo da operação de capacitação em causa. 
O financiamento público está limitado a 50.000 € por projeto. 
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Rubrica Em ação 

Título Em curso - Ciclo de formação “O que importa para organizações sociais” – 
edição Porto 2017  

Data publicação 21 mar 17 

Síntese Ciclo de formação promovido pela Turnaround Social, a decorrer no Porto, 

no espaço da Atmosfera M, nos meses de Março, Abril e Maio. 

Integra 6 seminários, que abordam “O que importa para as organizações 

sociais”, em três áreas vitais: 

 

 Na sustentabilidade e inovação 

o Pensamento criativo (8 Março)  

o Avaliação de Impacto Social (23 Março)  

o Inovação e “novos negócios” (5 Abril) 

 No cumprimento de obrigações legais 

o Contratação pública (19 Abril) 

o Fiscalidade no 3º sector (10 maio) 

 Na qualidade das relações internas 

o Comunicação interna e gestão de conflitos (24 Maio) 

Pré-inscrições AQUI     

https://goo.gl/forms/87uM4KIvCggsIMFS2
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Rubrica Oportunidades de financiamento 

Título Candidaturas abertas (de interesse para o setor social) 

Data publicação 21mar17 

Síntese Portugal2020 (http://poise.portugal2020.pt/avisos-abertos) 

 Capacitação para a inclusão social (POISE – Tipologia de Operação 
3.05). Aviso nº POISE-30-2017-01. Candidaturas até 19 de abril de 
2017. 

 Capacitação para o investimento Social (POISE – Tipologia de 
Operação 3.32 - Programa de Capacitação para o Investimento 
social (EMPIS). Candidaturas até 19 de junho de 2017. 
 

  
Prémio BPI  (www.bancobpi.pt ou www.facebook.com/bpisolidariedade)  

 Prémio BPI Seniores – 5ª edição: Para apoiar projetos que visem a 
melhoria da qualidade de vida e o envelhecimento ativo de 
pessoas com idade superior a 65 anos. Período de candidatura: 
31 de Março a 30 de Abril   

 Prémio BPI Capacitar – 8ª edição: Para apoiar projetos que visem 
a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social de pessoas 
com deficiência ou incapacidade permanente. Período de 
candidatura: 30 de Junho a 30 de Julho 
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