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Protótipos
de impacto

Entidades
envolvidas

Participantes no
Fórum

Um caminho para o Impacto
Do Programa à Comunidade Impacto Social
Nascido em 2013, o Programa Impacto Social proporcionou uma plataforma de
debate, partilha e capacitação, desenvolvendo uma comunidade cada vez mais
diversificada de organizações e de profissionais que atuam na economia social.
A transformação do Programa naquele que é hoje o ecossistema de referência para
a gestão de impacto social em Portugal foi uma consequência natural desse
processo de crescimento, que deu origem à Comunidade Impacto Social (CIS).
Nesta comunidade, organizações implementadoras e financiadoras encontram-se
para desenvolver uma maior capacidade de gerir e de demonstrar resultados e
impacto das suas iniciativas sociais.
A CIS 2018-19 assenta em três princípios: diversificação dos temas,
desmaterialização da participação e descentralização das atividades. Para tal, além
do pilar de capacitação (IS_beta), estão a ser desenvolvidos: um hub de dados
(IS_data), para a partilha de métricas e resultados de impacto; uma rede colaborativa
(IS_share), de base regional e abrangência nacional.

CIS 2018-19
Num contexto em que o trabalho das
entidades da economia social é indissociável
das prioridades e financiamentos públicos, a
sua capacidade para gerar impacto depende,
também, do desenho das políticas públicas.
Por isso, no biénio 2018-2019, a CIS tem como
tema geral “Políticas Públicas e Impacto
Social”.
E porque acreditamos que é no terreno que
encontramos os resultados das políticas e é ali
que se devem recolher dados para melhoria, a
CIS reforçará a sua incidência a nível local.

OBJETIVOS:
Diversificar, descentralizar
e desmaterializar
▸

Diversificar a tipologia e a
origem geográfica das
entidades da economia social
envolvidas.

▸

Envolver mais organismos do
setor público.

▸

Aumentar a acessibilidade
dos recursos de capacitação.

▸

Encorajar a colaboração entre
entidades.

Comunidades de Prática

Workshops e encontros

Colaboração

Fórum

Ciclo de webinars

Capacitação

Prototipagem

Relatórios
Plataforma de dados

Hub de dados

Um espaço de partilha e transformação social orientada ao impacto e
alimentado pela participação das organizações membros da CIS e de outras
entidades da economia social.
Comunidades de prática
As Comunidades de prática (CP) resultam do envolvimento das organizações que
já participaram no percurso de capacitação (IS_beta). Estas organizações são
convidadas a desempenhar um papel de co-dinamizadores de comunidades
locais e temáticas, para as quais mobilizam os seus pares e outros parceiros,
como autarquias.
Cada CP está associada a um tema. Por exemplo, “envelhecimento”, “emprego
jovem”, “igualdade de género” ou outro, decidido por consenso.
A convergência temática cruza-se com uma convergência geográfica: os
profissionais e respetivas entidades encontram-se presencialmente, não só em
eventos específicos de cada CP, mas também nas atividades descentralizadas da
CIS.
Cada CP fica, deste modo, ancorada na região da sua organização dinamizadora,
mas também aberta a organizações e parceiros de outras regiões, que estejam
interessados no seu tema específico.

Keynote speakers do
Fórum IS (2013-2017):
2013

Workshops e encontros
Série de workshops dirigida a organizações sociais (da CIS,
mas não só) que queiram aprofundar aspetos relevantes
da gestão de impacto social. Estes worshops serão
realizados em várias zonas do país. No âmbito da
formação avançada irão existir também um conjunto de
masterclass.

Fórum
Evento central no calendário de atividades da CIS, o
Fórum Impacto Social é um espaço de encontro e de
debate entre os membros da Comunidade e outras
entidades da economia social. Inclui a participação de um
convidado internacional, a realização de workshops
temáticos e a apresentação dos resultados do percurso
de prototipagem (IS_beta).

Jeremy Nicholls
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2015
Tris Lumley
New Philantropy Capital
2016
Graham Randles
NEF Consulting
2017
António Silva
Behavioural Insights Team

Webinars | temas e calendário:

DESENHAR: Teoria da Mudança

Programa de capacitação destinado a entidades da
economia social, que culmina com a realização de
protótipos de análise de impacto.
Ciclo de webinars

Que mudanças queremos ver na
comunidade? Esta metodologia
desenha o caminho das mudanças na
vida dos beneficiários.
18 SETEMBRO
ATIVAR: Impacto Coletivo

O programa inicia com um ciclo de webinars, abertos a qualquer
entidade da economia social e dedicados ao tema da avaliação de
impacto. Cada webinar finaliza com uma série de desafios, cujas
respostas são pontuadas para a seleção das 10 organizações que
transitam para a fase seguinte.

Quando diferentes entidades juntam
recursos e agendas para resolver um
problema social complexo, a mudança
acontece.

Capacitação intensiva

APRENDER: Avaliação de Impacto

As entidades com melhor pontuação transitam para três meses de
capacitação intensiva, com vista à prototipagem de análise de impacto
de um dos seus projetos. É um processo prático, acompanhado por
mentores e suportado por manuais, vídeos e workshops.

2 OUTUBRO

O que é impacto e porque importa. O
papel da avaliação: teoria da mudança
ou contrafactual.
23 OUTUBRO
APRENDER: Gestor(a) de Impacto
O impacto de uma organização
começa pelas suas pessoas. Termos
de referência para gestores de
impacto.
6 NOVEMBRO

Hub de dados alimentado pelos resultados dos protótipos
de análise (IS_beta) e pela interação das entidades que
colaboram no âmbito da Comunidade Impacto Social.

Plataforma de dados
Base de dados partilhada, que recolhe dados críticos
da fase de prototipagem, como: atividades, mudanças,
indicadores e aproximações financeiras. O objetivo
último é que seja progressivamente alimentada pelas
entidades que participam na CIS.

Relatórios
A fase de prototipagem culmina com a redação de um relatório
que agrega os resultados de todos os protótipos de análise
realizados.

Calendário de atividades

Atividades

MAI

JUN

Lançamento da CIS
Comunidades de Prática
(IS_share)
Workshop (IS_share)
Webinar (IS_beta)
Programa (IS_beta)
Fórum (IS_share)
Lançamento do relatório IS
2018-19 (IS_data)

*Este calendário poderá sofrer alterações ao longo do biénio

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

Promotores

A 4Change é uma consultora em gestão do impacto social. Desenvolve
projetos e disponibiliza serviços de capacitação e de consultoria, para
apoio à seleção, acompanhamento e avaliação das intervenções com
maior valor social acrescentado. Acreditamos numa sociedade onde
os vários setores colaboram para a criação participativa de valor social,
através do uso partilhado de recursos, processos, linguagens e
métricas

A Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) assenta
numa parceria entre o Estado e organizações representativas do setor
da economia social e tem como grandes linhas de atuação promover o
reconhecimento, dinamizar, fortalecer e qualificar a economia social em
prol do desenvolvimento socioeconómico do país, bem como a
prossecução de políticas na área do voluntariado. A Comunidade
Impacto Social enquadra-se nos objetivos estratégicos da CASES,
através do desenvolvimento de programas que visam estimular a
modernização e a capacitação da economia social.

A Fundação Montepio é uma instituição particular de solidariedade
social que integra o Grupo Montepio e tem como missão promover a
economia social através do estabelecimento de relações de parceria
com a comunidade envolvente, identificando e promovendo boas
práticas de intervenção social. Através da Comunidade Impacto Social,
a Fundação Montepio pretende contribuir para a qualificação das
organizações, dirigentes e quadros da economia social, dando
cumprimento à sua missão e às suas Linhas de Orientação Estratégica.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma pessoa coletiva de
direito privado e utilidade pública administrativa. Fundada em 1498,
tem como fins a realização da melhoria do bem-estar das pessoas,
prioritariamente dos mais desprotegidos. É reconhecida pela ação
social e por assegurar a exploração dos jogos sociais do Estado em
Portugal, desenvolvendo importante trabalho nas áreas da Saúde,
Educação, Cultura, Património, Empreendedorismo. A dinamização
da Comunidade Impacto Social permite-lhe contribuir para
a capacitação dos agentes da economia social.

