Senhora Ministra da Presidência e Modernização Administrativa
Senhora Secretária de Estado da Administração e Emprego
Público
Caros Membros do Grupo de Trabalho Português para o
Investimento Social
Ilustres Convidados,
Minhas senhoras e meus senhores,

É com o maior gosto que vos dou as boas vindas a este
evento de apresentação da plataforma One.Value.

A ONE.VALUE é uma plataforma online, de acesso livre,
que disponibiliza informação sobre o investimento público em
respostas sociais consideradas prioritárias em

áreas da

intervenção do Estado como a Proteção Social, Educação, Saúde,
Emprego ou Justiça.
Este projeto resulta do protocolo de colaboração celebrado
entre a Fundação Calouste Gulbenkian e o Estado Português,

tendo sido desenvolvido pela MAZE e pela Estrutura de Missão
Portugal Inovação Social.

Saúdo todos os parceiros deste projeto inovador por todo o
empenho e compromisso no seu desenvolvimento, segundo as
melhores práticas internacionais.

Dirijo uma palavra especial à Senhora Ministra Maria
Manuel Leitão Marques, pelo papel decisivo que tem
desempenhado na promoção no nosso país de uma agenda de
inovação e investimento social.
Este projeto

é um importante contributo

para a

concretização das recomendações do Grupo de Trabalho
Português para o Investimento Social publicadas em junho de
2015 e que norteiam o trabalho de consolidação de um mercado
de investimento social no nosso país, a saber:
 Fortalecer as competências das entidades da economia
social, através de programas de capacitação;

 Introduzir

instrumentos

financeiros

adequados

às

necessidades das entidades da Economia Social;
 Promover uma cultura de orientação para os resultados nos
serviços sociais públicos;
 Criar um centro de conhecimento e recursos para o
investimento social;
 Desenvolver

um

ecossistema

de

intermediários

de

investimento social.
Tornamos

hoje

disponível

um

relatório

sobre

o

desenvolvimento de cada uma destas recomendações. Agradeço
a todos os membros deste grupo aqui presentes por todo o seu
empenho na promoção de um ecossistema de inovação e
investimento social em Portugal.
A plataforma One.Value - que em seguida será apresentada
– representa mais um passo fundamental na concretização desta
agenda no nosso país.

Como iremos perceber, esta plataforma permitirá:

 Compreender melhor e discutir de modo mais
informado as opções de políticas públicas e respectivas
áreas de intervenção;

 Ter referências de partida, em termos de eficiência e
eficácia, para projetos de inovação social, por
comparação com as soluções existentes;

 Finalmente, desenvolver indicadores e metas que
possam ser utilizados pelos novos mecanismos de
contratualização pública por resultados, como os
Títulos de Impacto Social.

É nossa convicção que o desenvolvimento deste modelo de
contratualização em Portugal será um contributo decisivo para:
 fomento de maior inovação pública nas respostas sociais
apoiadas;

 promoção de uma lógica de intervenção mais
preventiva;
 criação de incentivos alinhados entre o Estado e as
Entidades da Economia Social pela ligação entre os fluxos
financeiros e o cumprimento de resultados.

Portugal tem neste momento uma oportunidade única para
testar e validar estas novas ferramentas de financiamento por
resultados, como sejam os Títulos de Impacto Social, através do
financiamento comunitário disponibilizado para o efeito sob
coordenação da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social.
Importa agora trabalhar junto da Administração Pública de
modo a poder incluir esta nova tipologia de contratualização
pública nos instrumentos disponíveis para financiamento do
sector social em Portugal.
Por outro lado, será necessário também capacitar o sector
público para o potencial de utilização destas novas ferramentas.

Minhas senhoras e meus senhoras,

A agenda da inovação e investimento social no nosso país um dos 7 países no mundo com políticas públicas ativas nesta
área, segundo a última edição do Social Innovation Index - tem
sido uma das principais apostas da Fundação Calouste
Gulbenkian no seu trabalho de intervenção social.
Este trabalho baseia-se numa estratégia de atuação que alia
produção de conhecimento e inteligência de mercado, promoção
do diálogo e de parcerias nacionais e internacionais – como é o
caso da Comissão Europeia e o Global Steering Group for Impact
Investing – e financiamento a respostas sociais que testam e
validam esta nova abordagem, como é o caso do nosso
investimento em Títulos de Impacto Social.
A MAZE (ex Laboratório de Investimento Social) - cuja
criação e crescimento em boa hora a Fundação Calouste
Gulbenkian decidiu apoiar – tem sido fundamental na
prossecução desta nossa agenda. Cumprimento o António
Miguel, Diretor da MAZE, e toda a sua equipa pela dedicação e
profissionalismo exemplares que imprimem em todo o trabalho
que desenvolvem, como foi o caso do trabalho feito na criação da
plataforma One.Value que hoje se apresenta.

A terminar, renovo o compromisso da Fundação no apoio à
criação de um ecossistema de inovação e investimento social.
Esta agenda não representa um fim em si, mas é antes um meio
para criar e desenvolver melhores respostas para os desafios
sociais e melhores soluções para as pessoas, nomeadamente em
contexto de maior vulnerabilidade.
Investir na mudança tem sido a principal vocação da
Fundação ao longo dos seus quase 60 anos. E será sempre esse o
nosso compromisso com a sociedade.

Muito obrigada,
Isabel Mota

