
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 
PARA O INVESTIMENTO SOCIAL

ENQUADRAMENTO
Programa de Capacitação para o Investimento Social 
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. 

ENTIDADES BENEFICIÁRIAS
• Cooperativas;

• Associações Mutualistas;

• Misericórdias;

• Fundações;

• Instituições particulares de solidariedade social 
não abrangidas pelas anteriores;

• Associações com fins altruísticos que atuem no 
âmbito cultural, recreativo, desporto e 
desenvolvimento local;

• Entidades abrangidas pelos subsetores
comunitário e autogestionário, integrados nos 
termos da Constituição no setor cooperativo e 
social.

INCENTIVO
O apoio a conceder neste programa é de 
natureza não reembolsável, com um 
limite máximo de financiamento público 
de 50.000,00€, aplicando-se a 
modalidade de concessão de montante 
fixo com recurso a um orçamento prévio. 
O diagnóstico de capacitação pode 
assumir um valor até 5.000,00€ a deduzir 
no valor do incentivo total. 

ÁREA GEOGRÁFICA
São elegíveis as operações realizadas nas 
seguintes regiões de Portugal 
Continental: Norte, Centro e Alentejo. 

Abertura: 04/09/2018

Encerramento: 04/12/2018 



AÇÕES ELEGÍVEIS
• Diagnóstico de necessidades de capacitação 

(designado por “intervenção zero”), o qual 
constitui uma intervenção obrigatória no 
quadro da operação a apoiar e tem que ser 
desenvolvido por uma entidade externa ao 
beneficiário;

• Plano de capacitação, da responsabilidade do 
beneficiário, do qual podem constar, no 
máximo, 5 intervenções de capacitação 
adicionais a apoiar;

• Nenhuma candidatura pode ser apenas 
constituída pelo diagnóstico;

• As intervenções de capacitação adicionais a 
apoiar devem enquadrar-se num qualquer 
dos 7 domínios de capacitação pré-definidos:

1. Modelo de criação de valor;

2. Avaliação de impacto;

3. Estratégia, parcerias e crescimento;

4. Marketing, comunicação e angariação de 
fundos;

5. Estrutura, governação, liderança e 
recursos humanos;

6. Gestão financeira, controlo e risco;

7. Gestão de operações e tecnologias de 
informação.

• Com a aprovação da candidatura os serviços 
de capacitação podem assumir qualquer 
combinação de três formatos:

1. Formação;

2. Consultoria;

3. Mentoria.

DESPESAS ELEGÍVEIS
• Despesas incorridas com a aquisição 

externa da realização do diagnóstico de 
necessidades de capacitação da IIES, 
suportadas por contrato escrito, com 
indicação do serviço a prestar e do 
respetivo montante contratualizado total, 
fatura e recibo;

• Despesas orçamentadas para cada uma das 
intervenções de capacitação adicionais 
desde que respeitem as categorias de 
despesa (ver anexo);

• Despesas com participações individuais em 
formação externa, promovida por entidades 
formadoras certificadas nacionais ou 
estrangeiras e não previamente financiada 
pelo FSE, a favor de elementos da(s) 
equipa(s) do beneficiário diretamente 
envolvida(s) na implementação da IIES em 
causa. Essas despesas estão limitadas a um 
máximo de 20% do custo total elegível da 
operação;

• Despesas associadas à realização de cada 
uma das intervenções de capacitação 
adicionais, desde que os produtos tangíveis 
resultantes da sua implementação sejam 
validados.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março, 
alterada pelas Portarias n.ºs 181-C/2015, de 19 
de junho e 265/2016, de 13

de outubro.



1. Para efeitos de determinação do custo total elegível de uma candidatura, no âmbito de operações de 
caráter formativo, e de projetos no domínio da inclusão social, são elegíveis os seguintes custos 
efetivamente incorridos e pagos em regime de custos reais:

• Encargos com formandos, as despesas com bolsas de alimentação, transporte e alojamento 
bem como outras despesas com formandos, designadamente com acolhimento de 
dependentes a cargo destes;

• Encargos com formadores e consultores, as despesas com remunerações e outras despesas 
de docentes e formadores.

• Encargos com outro pessoal não docente afeto à operação, as despesas com remunerações 
de pessoal dirigente, técnicos, pessoal administrativo, mediadores socioculturais e 
mediadores pessoais e sociais, bem como outro pessoal envolvido nas fases de conceção, 
preparação desenvolvimento, gestão, acompanhamento e avaliação da operação;

• Rendas, alugueres e amortizações, as despesas com o aluguer, ou amortização de 
equipamentos diretamente relacionados com a operação, e as despesas com a renda ou a 
amortização das instalações onde a formação decorre, assim como os alugueres ou 
amortizações das viaturas para o transporte dos formandos e outros participantes da 
operação, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 16.º;

• Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação das 
operações, as despesas com a elaboração de diagnósticos de necessidades, divulgação da 
operação, seleção dos formandos e outros participantes, aquisição, elaboração e 
reprodução de recursos didáticos, aquisição de livros e de documentação, despesas com 
materiais pedagógicos, com deslocações realizadas pelo grupo no âmbito da respetiva ação 
de formação e ainda as decorrentes da aquisição de serviços técnicos especializados 
relacionados com a avaliação dos projetos e dos seus resultados globais, com exceção das 
previstas na alínea c);

• Encargos gerais do projeto, outras despesas necessárias à conceção, desenvolvimento e 
gestão da operação apoiada, nomeadamente as despesas correntes com energia, água, 
comunicações, materiais consumíveis e bens não duradouros, as despesas gerais de 
manutenção de equipamentos e instalações, as despesas com consultas jurídicas e 
emolumentos notariais e com peritagens técnicas e financeiras.

2. As despesas com prestações sociais dos beneficiários desempregados, nomeadamente subsídio de 
desemprego, subsídio social de desemprego e rendimento social de inserção, são elegíveis no âmbito 
de intervenções relacionadas com contratos emprego –inserção.

ANEXO A


