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CONCEITO DE INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL

“Empreendedorismo Social é o processo de procura e implementação
de soluções inovadoras e sustentáveis para problemas importantes e
negligenciados da sociedade que se traduz em Inovação Social
sempre que se criam respostas mais efetivas (relativamente às
alternativas em vigor) para o problema em questão.”

Filipe Santos, 
INSEAD 2012 Journal of Business Ethics



FASES DE DESENVOLVIMENTO



CICLO DE VIDA DO EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO SOCIAL



BOOTCAMP 
Mecenas Premium dos Programas IES powered by INSEAD 
em Portugal:

Clique aqui para conhecer melhor o Bootcamp
Increva-se aqui!

O quê é o Bootcamp em Empreendedorismo Social?
O Bootcamp é um modelo de ensino inovador que oferece a possibilidade dos participantes
aprenderem num ambiente aplicado e num período intenso de 48 horas. Permite desenvolver o
conceito e desenho de novas iniciativas de empreendedorismo social, definir os seus modelos
de negócio e planos de implementação, preparar pitchs fortes e motivar a equipa. Cria ainda
uma rede forte de pares, um dos fatores mais importantes para a continuidade e êxito dos novos
empreendedores.
Todas as iniciativas são apresentadas a um painel de júri no final e após o Bootcamp têm a
oportunidade de receber formação e capacitação mais específica de implementação.



SCALING 4 
IMPACT

Mecenas Premium dos Programas IES powered by INSEAD 
em Portugal:

O que é o programa Scaling 4 Impact?
O Scaling 4 Impact (S4i) é uma formação destinada a equipas de projetos com impacto social
que querem contruir um plano de crescimento sustentável e maximizar o seu impacto. Durante o
programa, as equipas de 2 a 4 elementos irão aprender e aplicar uma metodologia inovadora
para conceber e implementar um plano de crescimento e conseguirem comunicá-lo de forma
convincente aos investidores sociais que estarão presentes na sessão final.
O objetivo é desenvolver um plano de crescimento sustentável que leve a organização a gerar o
máximo de impacto com a sua inovação social. Os participantes passarão a fazer parte da Rede
do IES e poderão receber acompanhamento para a implementação do seu plano.



ISEP PORTUGAL
Mecenas Premium dos Programas IES powered by INSEAD 
em Portugal:

Clique aqui para se saber mais sobre o ISEP
Inscreva-se aqui

O que é o ISEP Portugal?
O INSEAD Social Entrepreneurship Programme (ISEP), lançado em 2005, é pioneiro no seu foco 
em formar empreendedores ou gestores de iniciativas sociais já implementadas e que lidam com 
desafios de crescimento e sustentabilidade. O ISEP Portugal consiste numa semana intensiva 
que sistematiza o que é Empreendedorismo Social.
O programa desenrola-se de forma dinâmica incluindo visitas a projetos, resolução de casos 
reais, painéis com convidados/peritos e workshops de partilha e criação de soluções em 
conjunto. Através do modelo de ensino que equilibra conhecimento académico e análise de 
casos práticos sobre temas como: negociação, liderança, medição de impacto social, processos 
e modelos de crescimento, institucionalização da inovação social.



TRACK RECORD IES

Total de ALUMNI 962

Bootcamp 665

Scaling 4 Impact 63

ISEP 102

Fundações Sec. XXI 23

Capacitação Ecossistema ES 109

Avaliação Média Formação IES: 
4,8 valores em 5,0 (max.)

Avaliação Média Formação IES: 
4,8 valores em 5,0 (max.)



TESTEMUNHOS DE PARTICIPANTES



INFRA-ESTRUTURA PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

UM SETOR EM DESENVOLVIMENTO – CONTRIBUTO DO IES



PARCEIROS E ASSOCIADOS

Associados 
Honorários

Associados 
Base

Parceiros 
Institucionais

Associados 
Premium



IESIESIESIES

www.ies.org.pt www.ies.org.pt www.ies.org.pt www.ies.org.pt 
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+351 21 194 15 33

INSPIRAR E CAPACITAR 
PARA UM MUNDO MELHOR, ATRAVÉS 
DO EMPREENDEDORISMO SOCIAL


