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Create value with public funding
Criação da iniciativa Portugal
Inovação Social
Foi publicada a Resolução do Conselho de
Ministros n.º 73-A/2014, de 16 de Dezembro,
que procede à criação da iniciativa Portugal
Inovação Social, com o objectivo de
desenvolver e dinamizar o mercado de
investimento social para apoio a iniciativas de
empreendedorismo e inovação social em
Portugal.
Neste contexto, o Conselho de Ministros
determina ainda que a iniciativa Portugal
Inovação Social (entre outros):


Tem como destinatários entidades de
direito público e privado, e entidades da
economia social, que desenvolvam
projectos de inovação e
empreendedorismo social;



É concretizada pela mobilização de
recursos financeiros dos programas
operacionais do Portugal 2020,
designadamente do Programa
Operacional (PO) Inclusão Social e
Emprego, do PO Capital Humano e dos
PO Regionais do Continente;



Pressupõe a criação de uma estrutura, na
dependência directa da Presidência do
Conselho de Ministros, designada por
Estrutura de Missão Portugal Inovação
Social, que tem por objectivo assegurar a
gestão técnica e a coordenação da
execução da iniciativa.
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Para mais detalhes, consulte a Resolução do
Conselho de Ministros n.º 73-A/2014, de 16 de
Dezembro.
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