
 

 

Carta do Porto para a Inovação Social 

 

O Município do Porto tem, ao longo dos anos, experimentado uma estratégia integrada de 

desenvolvimento de um verdadeiro ecossistema de impacto na cidade. Esta estratégia resultou da 

participação de vários agentes da sociedade civil organizada, do setor público, do setor privado e da 

academia, mas igualmente da crença que é pelo reforço do espetro diverso da economia social, 

comprometido com os princípios da inovação social, que se criam as respostas sustentáveis aos 

problemas societais mais prementes da cidade.  

 

A Carta do Porto para a Inovação Social é reflexo deste processo participativo e experimental e 

materializa uma proposta de trabalho de um conjunto de compromissos municipais e intersectoriais 

capazes de: (1) Mobilizar recursos para o reforço e adequação das soluções de inovação social aos 

problemas sociais e ambientais da cidade; (2) Reforçar os pilares essenciais de um ecossistema de 

impacto – talento, políticas públicas, financiamento e infraestruturas de apoio; (3) Concertar esforços na 

concretização de uma agenda focada na criação de mais valor para as comunidades. 

 

 

 

Compromisso 1 

Promoção ativa do enriquecimento contínuo do conhecimento e mapeamento das necessidades 

sociais e ambientais da cidade, suas respostas e custos associados à sua não satisfação, em estreita 

articulação com a Rede Social do Porto. 

 

Compromisso 2 

Apoio e investimento por resultados a ser progressivamente implementado no quadro dos programas 

de apoio a organizações sociais em parceria com o setor privado, em áreas consideradas prioritárias para 

o município. 

 

Compromisso 3 

Promoção estratégica de Parcerias Públicas, Privadas e Sociais (PPPS) para o impacto através da 

indução ativa de soluções colaborativas nos programas e projetos municipais de inovação social. 

 

Compromisso 4 

Aceleração da Inovação Social de Base Tecnológica através da criação e mobilização de parcerias e 

programas que permitam disseminar, escalar e conceber soluções integradas mais eficazes e eficientes. 



 

 

Compromisso 5 

Apoio à criação de programas de preparação para o investimento social que potenciem o acesso a 

financiamento pelos projetos e organizações sociais. 

 

Compromisso 6 

Reforço das Competências de Liderança e de mobilização do Talento para a Inovação Social através 

de parcerias com centros de competências, instituições de ensino superior e centros de investigação. 

 

Compromisso 7 

Consolidação do Centro de Inovação Social do Porto enquanto estrutura institucional líder na 

promoção e implementação de políticas de inovação social na cidade do Porto. 

 

Compromisso 8 

Preparação de um referencial de sustentabilidade para organizações sociais que implementem 

práticas de governance transparentes e eficientes, demonstrem o impacto social e ambiental gerado 

pelas suas atividades e valorizem os princípios da interdependência e da criação de valor para as 

comunidades. 

 

Compromisso 9 

Elaboração de um Plano Estratégico Local para a Inovação Social de forma participada e transparente 

na prestação de contas. 

 

Compromisso 10 

Criação de um Conselho Local para a Inovação Social que assuma um papel de construção estratégica, 

monotorização e avaliação do impacto das políticas locais para a inovação social. 
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Contributos 

A presente proposta contou com envolvimento de vários atores do ecossistema de inovação social que 

representam organizações sociais, financiadores (fundações, setor bancário), a academia, o setor 

público, o setor privado e a sociedade civil. Destacamos aqui os seus nomes em agradecimento e 

reconhecimento do seu contributo:

 

Ana Feijó 

Ana Fontes 

Ana Gabriela Cabilhas 

Ana Luísa Pinto 

Arthur Pugliese 

Bárbara Rodrigues 

Carlos Azevedo 

Cármen Colim 

Claudia Costa 

Claudia Fernandes 

Cristina Pedroso 

Cristina Trindade 

Daniel Sousa 

Daniela Almeida 

Diogo Cruz 

Eduardo Gonçalves 

Erika Bona 

Ester Monteiro 

Filipe Martins 

Hélder Nogueira 

Helena Loureiro 

Inês Miguel 

Isabel Rute 

Isabel salgado 

Joana da Silva 

Joana Guimarães 

Joana Moreira 

João Baracho 

João Carlos Oliveira 

João Pedro Ramos 

José Ferreira Santos 

Juliana Viegas Carvalho 

Leonor Rodrigues 

Liliana Borges Ribeiro 

Liliana Fernandes 

Liliana Ribeiro 

Luís Carvalho 

Margarida Silva 

Maria Azevedo 

Maria Machado 

Maria Margarida Yrêpa 

Mariana Mira Delgado 

Mariana Vareta 

Octávio Pereira 

Ofélia Carvalho 

Pedro Resende 

Pedro Rosendo Cunha 

Pedro Santos  

Rui Mendes 

Rui Pedroto 

Sara Ferreira 

Sérgio Salino 

Sílvia Freitas 

Sofia Mexia 

Sónia Faro 

Sónia Fernandes 

Tatiana Bushkogskaya 

Tiago Sousa 

Vinicius Coscioni 

Vitor Dias 

 

 

Assim como as entidades a eles associadas: 

 

APPC 

ARS Norte IP 

Associação Bebés de S. João 

Associação Cuidadores 

Câmara Municipal da Maia 

Câmara Municipal de Espinho 

Câmara Municipal do Porto 

CDI Portugal 

CEiiA 

Centro Social do Soutelo 

Chaperone 

Consultório 

CPCIT4all 

El corte Inglés 

ESLIDER 

Ester monteiro 

Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus 

Faculdade de Economia do Porto 



 

 

 

 

Federação Académica do Porto 

Frenesim 

Fundação "la Caixa" 

Fundação Ageas 

Fundação da Juventude 

Fundação Manuel António da Mota 

i3S 

IES - Social Business School 

IPDJ, I.P. 

IRIS Incubadora de Inovação Social 

Macro Consulting 

Meeru 

Millenium BCP 

 

 

 

 

 

Movimento de Defesa da Vida 

Movimento Transformers 

O Fio de Ariana-Educação e Terapia,CRL 

Observatório dos Direitos Humanos 

Pista Mágica 

Portugal Inovação Social 

Qualificar para Incluir 

SuperGeeks 

Teach For Portugal 

TESE 

Trial Portugal 

U.Dream 

Unilabs 

Universidade Católica do Porto 

World Data League 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para qualquer informação: 

Pelouro da Coesão Social – Departamento Municipal de Coesão Social 
e-mail cisporto@cm-porto.pt 

mailto:cisporto@cm-porto.pt

