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RESUMEN

Este artigo pretende compreender de que forma 
o contexto, a governação/capital e o desempen-
ho interferem no processo de inovação social 
e potenciam a criação de valor social para a 
comunidade. Para tal foi considerado um caso 
específico de um projeto social em Portugal – a 
CAIS Recicla. 
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ABSTRACT

Our paper aims to understand how context, 
governance / capital and performance interfere 
in the process of social innovation and foster 
the creation of social value for the community. 
We consider a specific case study on Portugal - 
CAIS Recicla.

Keywords: social innovation, context, governan-
ce, capital, social value

INTRODUÇÃO 

A investigação sobre inovação social tem vindo 
a adquirir uma importante dimensão, particu-
larmente nos anos mais recentes, conseguindo 
captar a atenção e interesse de muitos investi-
gadores, governantes, empresários e comuni-
dade em geral. Alguns aspetos podem estar na 
génese deste crescente interesse, sendo que os 
resultados positivos alcançados por diversas 
iniciativas, nomeadamente na Europa e nos 
Estados Unidos da América certamente contri-
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buíram para o aumento do entusiasmo em torno da inovação social como tópico central de 
várias teorias relacionadas com desenvolvimento humano e emancipação, assim como com 
estratégias de desenvolvimento local (Hillier, Moulaert, & Nussbaumer, 2004).

A literatura permite-nos afirmar que as inovações sociais podem ser transformações nas estru-
turas culturais, normativas ou reguladoras da sociedade, podem ter um impacto positivo nos 
recursos disponíveis e no poder coletivo e ainda podem melhorar a performance económica 
e social (Hämäläinen & Heiskala, 2007). Os efeitos da inovação social podem ser variados e as-
sumir diferentes formatos, como novas instituições, novos movimentos sociais, novas práticas 
sociais ou diferentes estruturas de trabalho colaborativo (Mumford, 2002), sendo que os pro-
cessos de inovação podem ter impacto no comportamento estratégico e na dinâmica da cul-
tura empresarial, contribuindo para uma aprendizagem intra e interorganizacional (Moulaert & 
Nussbaumer, 2005).

A inovação social não pode ser considerada, apenas, como uma abordagem diferente a uma 
determinada problemática social, através do uso de estratégias empreendedoras. Deve ser 
considerada como um processo, uma solução criativa que permite contornar obstáculos so-
ciais e institucionais e uma aproximação a mercados e comunidades. Outro importante fator é 
que através da inovação, os empreendedores sociais são capazes de identificar oportunidades 
em áreas e circunstâncias que lhes são próximas, sendo que esta identificação possibilita o 
aparecimento de interações entre experiências pessoais e profissionais que vão ao encontro 
das particularidades do mercado e da comunidade permitindo o acesso ao sistema de uma 
forma consistente e ampla, como tal é através deste processo que as inovações poderão conse-
guir ter impactos positivos e efetivamente conseguirem cumprir com a sua missão.

Este artigo pretende compreender as influências inerentes ao processo de inovação social ao 
nível do contexto, da governação/capital e do desempenho. Como tal tem por base a análise de 
três dimensões: I) a primeira dimensão considera os fatores contextuais que podem interferir 
no dinamismo dos projetos de inovação social; II) a segunda dimensão centra-se na análise dos 
principais impulsionadores dos projetos de inovação social e equaciona questões relacionadas 
com o capital, em concreto com as fontes de financiamento e processos de sustentabilidade 
do projeto; III) e a terceira dimensão pretende analisar a avaliação de desempenho do projeto e 
das suas implicações para a criação de valor social.

COMPREENDER O CONCEITO DE INOVAÇÃO SOCIAL

A inovação social é um conceito relativamente recente, no entanto podemos afirmar que é 
um fenómeno de importância crescente no desenvolvimento da sociedades (Krlev, Anheier, & 
Mildenberger, 2019). Apesar da temática inovação social ter entrado recentemente nas ciências 
sociais, podemos associar a temática a alguns importantes fatores, entre eles destacamos The 
Grameen Bank, fundado por Muhammad Yunus que opera como uma organização de micro 
finanças, concedendo empréstimos de microcrédito a pessoas com baixos recursos económi-
cos, sem impor garantias como contrapartida. A principal missão deste banco era, e ainda é, 
combater a pobreza, disponibilizando serviços financeiros a pessoas em situação vulnerável. O 
reconhecimento público do projeto foi de grande dimensão, Yunus ganhou o Prémio Nobel da 
Paz, em 2006, e foi um impulsionador de transformação social, sendo que este projeto é recon-
hecido como um exemplo bem-sucedido de inovação social. De facto, a inovação social está 
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relacionada com ação social coletiva, tendo como objetivo a transformação social (Cajaiba-
Santana, 2014).

Uma das primeiras definições de inovação social aparece em 1970, por Taylor, que considera a 
inovação social como novas criações sociais, como uma forma distinta de levar a cabo deter-
minada ação, uma nova maneira de fazer as coisas. Mais tarde, a inovação social é considerada 
como o aparecimento e implementação de novas ideias sobre como os indivíduos podem es-
truturar ações interpessoais, ou interações sociais de forma a dar resposta a objetivos coletivos 
(Mumford, 2002). A inovação social pode ser considerada como a inovação nas relações sociais 
(Moulaert & Nussbaumer, 2005), podendo ser considerada como uma solução para as necessi-
dades que não estão a ser colmatadas por outros intervenientes, como o Estado e o mercado 
(Sanzo-Perez, Álvarez-González, & Rey-García, 2015), também podendo ser considerado como 
uma alternativa para o crescimento urbano (Moulaert, Martinelli, González, & Swyngedouw, 
2007) que manifesta a intenção de gerar novas soluções para responder a problemas sociais, 
esperando-se que estas novas soluções sejam mais efetivas, eficientes, sustentáveis e justas, 
comparativamente com as soluções precedentes (Phills, Deiglmeier, & Miller, 2008) e operando 
com o objetivo de dar resposta ao bem público (Santos, 2012). 

A inovação social evolui através da conceção de ideias e da experiência que se alcança com 
a prática, sendo os seus beneficiários os que representam um papel essencial e decisivo da 
inovação (Mulgan, 2006). No processo de inovação, as aprendizagens que vão sendo obtidas 
devem ser compartilhadas e, se possível, replicadas em futuros projetos. Identicamente rele-
vante será identificar as experiências bem-sucedidas das organizações de forma a ampliar e ca-
pacitar a inovação. Presentemente, a inovação evidencia um papel determinante no progresso 
social, contribuindo para o desenvolvimento económico e para o progresso de diferentes 
áreas, como a saúde, educação e novas tecnologias. 

IMPLICAÇÕES DO CONTEXTO NO 
PROCESSO DE INOVAÇÃO SOCIAL

No processo de inovação torna-se relevante entender como é que o contexto poderá influen-
ciar o comportamento e os sistemas sociais (Cajaiba-Santana, 2014). Com este enquadramen-
to, aparece a nossa primeira dimensão de análise que diz respeito ao contexto, cujo principal 
objetivo é compreender quais os fatores contextuais que intercedem e estimulam as iniciativas 
de inovação social. 

Neste cenário importa ainda referir a importância das políticas fiscais e as eventuais pressões 
que as organizações do terceiro setor sentem, ora em termos financeiros, ora em termos de 
impacto e atuação. Em termos de políticas fiscais, é essencial referir o ambiente tributário e re-
gulatório e o ambiente sociopolítico como aspetos importantes a ter em consideração (Austin, 
Stevenson, & Wei-Skillern, 2006). A inovação social pode advir de uma pressão nas instituições 
e sistemas que sustentam o desenvolvimento de indivíduos e comunidades, sendo que outro 
fator que tem contribuído para o aparecimento e desenvolvimento da inovação social é a 
mudança de papéis e relações entre as empresas, os governos e as organizações sem fins lu-
crativos (Phills et al., 2008). Neste sentido, a inovação social pode ser impulsionada pela conco-
rrência, por culturas abertas e pelo capital acessível, porém, nem sempre ocorre com facilidade 
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e em algumas sociedades pode ser estrangulada mesmo antes de aparecer, quer pela inibição 
da comunicação livre, quer pela falta de recursos financeiros (Mulgan, 2006). 

O PAPEL DA GOVERNAÇÃO NOS 
PROCESSOS DE INOVAÇÃO SOCIAL

As atuais formas inovadoras de governação, têm permitido fomentar processos de desenvol-
vimento inclusivos (Swyngedouw, 2005). Esta governação que vai além do Estado, refere-se 
ao aparecimento de atores que passam a assumir um papel na política através da criação, ad-
ministração e implementação de ações que eram unicamente fornecidas ou organizadas pelo 
Estado. Outro aspeto que tem contribuído para o desenvolvimento de processos de gover-
nação inovadores centra-se nas novas formas de intervenção institucional que têm envolvido 
organizações económicas e da sociedade civil (Moulaert & Nussbaumer, 2005). Neste sentido, a 
segunda dimensão de análise deste estudo pretende analisar e entender de que forma o capi-
tal, as novas formas de governação e de financiamento podem contribuir para o aparecimento 
e afirmação da inovação social de novos projetos de inovação social.

A inovação pode ser impelida pela política, pelo governo, pelo mercado, pelos movimentos, 
pela educação, bem como, por empresas sociais (Mulgan, Tucker, Ali, & Sanders, 2007). E estas 
novas formas de intervenção são auspiciosas, pois permitem gerar ideias que podem desenca-
dear uma maior abertura, inclusão e robustecimento dos grupos sociais até então excluídos ou 
marginalizados (Swyngedouw, 2005).

A governação é um método/mecanismo para lidar com uma vasta série de problemas/conflitos 
nos quais os atores chegam regularmente a decisões mutuamente satisfatórias e vinculativas, 
negociando entre si e cooperando na implementação dessas decisões (Schmitter, 2002). Assim, 
a governação poderá contribuir para a transformação de relações e consolidação de experiên-
cias, cabendo ao Estado incrementar contratos coletivos entre organizações da sociedade civil 
(política pública local, nacional e da União Europeia), concentrar os esforços em iniciativas 
socialmente ativas e procurar apoios para as mesmas, determinar redes de iniciativas de ino-
vação e gerar pontos de acesso direto nas agências nacionais e europeias para as iniciativas da 
sociedade civil (Moulaert, 2014). Portanto, podemos considerar que os governos afastaram-se 
das funções antagónicas de regulador e fiscal, passando para uma função mais colaborativa de 
parceiro e apoiante (Phills et al., 2008). O debate sobre governação deverá incluir a promoção 
e o desenvolvimento ao nível local e regional com apoios mais flexíveis e inovadores que, por 
um lado, acarretam uma maior responsabilização do indivíduo (Swyngedouw, 2005) e, por 
outro lado, exigem aos governos a projeção e implementação de padrões e regulamentos 
mais flexíveis de forma a que a inovação social possa emergir de forma mais orgânica (Baker & 
Mehmood, 2015).

A inovação social é uma ferramenta promissora para converter problemas específicos, mas 
deve ser vista como um complemento e não como um substituto, dos processos de gover-
nação e deliberação. Os empreendedores sociais devem ver o setor público como um parceiro 
e procurar identificar parcerias e outros recursos que possibilitem o aparecimento da inovação. 
De facto, a inovação social está dependente de oportunidades financeiras autossustentáveis, 
bem como, de subsídios de parceiros (Austin et al., 2006). Genericamente, podemos afirmar 
que os processos de inovação dependem de uma diversidade de fontes de financiamento, 
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incluindo contribuições individuais, doações, taxas de utilização por parte dos clientes e inves-
timentos por parte do governo. Nestas fontes de financiamento, por norma, espera-se que o 
investimento seja rentável e que surja retorno financeiro, o que poderá nem sempre ser viável 
pois estamos a falar de ações centradas na e para a comunidade (Penner, Dovidio, Piliavin, & 
Schroeder, 2005).

O DESEMPENHO DETERMINA O 
PROGRESSO DA INOVAÇÃO SOCIAL

As inovações sociais podem ser consideradas como imateriais, sendo que muitas vezes são ma-
terializadas através de mudanças de atitudes, comportamentos e formas de estar, dificultando 
a medição do seu impacto no setor social uma vez que alguns dos objetivos só são passíveis 
de ser medidos no longo prazo (Austin et al., 2006). Reconhecendo o processo de inovação 
social, a terceira dimensão de análise deste estudo tem como meta compreender as estratégias 
empregues pelos empreendedores sociais na avaliação de desempenho e as suas implicações 
no projeto.

Por vezes, as ideias inovadoras necessitam de encontrar bases diversas de forma a consegui-
rem persuadir potenciais patrocinadores, incluindo avaliações de investimento, avaliações de 
impacto e mecanismos mais recentes para avaliar o sucesso, como o retorno social do inves-
timento ou valor combinado. A comunicação com todas as partes interessadas é fundamen-
tal como estratégia de rentabilizar conhecimentos e práticas em prol de uma inovação social 
capaz de dar resposta a variadas solicitações, cada vez mais distintas, resultantes de um con-
texto cada vez mais globalizado (Howaldt & Schwarz, 2010).

Os programas de financiamento são, em muitas situações, de curto prazo, frequentemente vin-
culados a objetivos restritivos, burocracia e requisitos, deixando um espaço reduzido para uma 
evolução mais ampla. Além disso, genericamente, as estruturas de financiamento são ditadas 
pelos financiadores, nem sempre levando em linha de conta o desenvolvimento dos benefi-
ciários (Seyfang & Haxeltine, 2012), sendo que muitas vezes os investidores sociais se deparam 
com a incerteza no negócio e a problemática inerente à quantificação ou mensuração precisa 
do impacto social devido à natureza do fenómeno social, à multicausalidade dos fatores implí-
citos e à longa manifestação temporal, entre outros fatores (Austin et al., 2006). Neste contexto, 
surge a necessidade de se explicar o impacto das distintas respostas sociais, muitas vezes atra-
vés de ferramentas contabilísticas do contexto da economia social (Mook, Handy, & Quarter, 
2007). Apesar de não existir uma metodologia universal de medição do impacto social, po-
demos referir a existência de diversas aproximações e metodologias que trabalham de forma 
diferente a mensuração do retorno social do investimento. Um exemplo é a metodologia SROI 
- Social Return on Investment com o objetivo de circunscrever os investimentos das respostas 
sociais, tratando-se de um processo de compreender, medir e reportar o valor social, ambiental 
e económico gerado pela atuação de uma organização. A avaliação de desempenho assume 
assim um contributo elementar para credibilizar o projeto, comunicar os resultados, ponderar 
o impacto gerado e descobrir novos mecanismos de financiamento e ação.
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METODOLOGÍA

A nível mundial, a inovação social afirma-se através do recente foco do G81 no tema do investi-
mento de impacto. Neste âmbito, Portugal foi convidado em 2015, a fazer parte de um grupo 
restrito de cinco países que se juntaram aos países do G8 na liderança da agenda mundial de 
investimento social. Ao nível Europeu, a inovação social também assume um papel de particu-
lar relevo através da Social Business Initiative. A este nível, Portugal está incluído como um dos 
potenciadores da inovação social, através da iniciativa Portugal Inovação Social, tratando-se do 
primeiro programa de um Estado Membro destinado à dinamização da inovação social, finan-
ciado pelos fundos estruturais europeus. É uma iniciativa pioneira e transversal que vai mobili-
zar pelo menos 150 milhões de euros. Atualmente, Portugal assume um papel preponderante 
no campo da inovação social, verificando-se um número crescente de iniciativas de inovação e 
empreendedorismo social que têm ganho reconhecimento nacional e internacional.

Tendo por base o levantamento de iniciativas de elevado potencial de empreendedorismo 
social realizado pelo Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social, projeto de investigação 
que visa promover Portugal como um país pioneiro na União Europeia no “reconhecimento, 
estudo, divulgação e disseminação de modelos de negócio inovadores, sustentáveis, repli-
cáveis e de forte impacto social, económico e ambiental” (IES (Social Business School) e IPAV 
(Instituto Padre António Vieira), 2015), selecionou-se um dos projetos em curso, designada por 
CAIS Recicla para a realização de um estudo de caso, privilegiando-se a metodologia de análise 
qualitativa. O estudo incidiu na análise de três fatores interrelacionais, o contexto, governação/
capital e desempenho.

Reconhecendo a entrevista como um instrumento de recolha de dados, definiu-se que, para 
além da análise documental, o instrumento de pesquisa a utilizar seria uma entrevista semies-
truturada, com questões centradas em aspetos específicos e objetivos e questões exploratórias 
de temas abrangentes de forma a aprofundar a informação. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A CAIS Recicla é um projeto que surgiu em 2011 e potencia a capacitação social e profissio-
nal de pessoas com necessidade de trabalho protegido através da criação de peças de eco-
design que surgem da reutilização do desperdício das empresas. É uma iniciativa que pretende 
capacitar pessoas com baixas competências de forma a melhor prepará-las para o mercado 
formal de trabalho, realizando por isso formação prática através de atividades na oficina, como 
a triagem do desperdício, o contacto com o público e os fornecedores e apresentação da CAIS 
Recicla em eventos.

O projeto resultou de uma parceria entre a Unicer agora Super Bock2 e a Associação CAIS, se-
diada na cidade do Porto (Portugal) e com atuação na área do ambiente, preservação e reci-

1. O G8 é um grupo constituído pelos oito países mais ricos e influentes do mundo. O grupo é formado pela Alemanha, 
Canadá, Estados Unidos, Itália, França, Japão, Reino Unido e Rússia.

2. O Super Bock Group é a maior empresa portuguesa de bebidas refrescantes cuja atividade core assenta nos negócios 
das Cervejas e das Águas engarrafadas. Estando também presentes nos segmentos dos refrigerantes, dos vinhos, na 
produção e comercialização de malte e no negócio do turismo.
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clagem. A sua missão centra-se em contribuir para a melhoria global das condições de vida 
de pessoas social e economicamente vulneráveis, em situação de privação, exclusão e risco. 
E as principais atividades da CAIS Recicla passam pela elaboração de protótipos de objetos a 
partir de desperdícios industriais; formação dos utentes da Associação CAIS no que respeita à 
construção das peças; produção de objetos de eco-design; comercialização dos objetos; mer-
chandising da Associação CAIS e empresas.

Até à data este projeto já recebeu alguns prémios e/ou distinções a nível nacional e/ou inter-
nacional, como, ES+ Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social (2012-2015); 2.º Lugar Civil 
Societz Prize do Comité Económico e Social Europeu (2012); Menção Honrosa Prémio Manual 
António Mota (2013); Vencedor do Green Project Awards na categoria de produto e serviço 
(2015); Finalista INSP Awards na categoria Best Nnn Street Paper Project (2015).

Com o objetivo de construir conhecimento (Edmondson & Mcmanus, 2007), seguidamente 
apresenta-se a análise das três dimensões de estudo.

Ao nível da organização, os resultados sociais surgem do estabelecimento da identidade cultu-
ral do projeto, das oportunidades de interação social geradas pelo novo empreendimento, da 
criação de novas redes organizacionais e da formação da confiança interorganizacional (Mair, 
2006). Neste sentido, as iniciativas de inovação social devem proporcionar experiências inte-
gradoras, de autonomização e de responsabilização dos diferentes agentes sociais, a formação 
e o acompanhamento constante pode resultar numa resposta de valor para a comunidade. De 
forma a atingirem os objetivos delineados, estas iniciativas devem ser acessíveis, devem apre-
sentar soluções viáveis e inovadoras, assim como, privilegiar o trabalho em rede e a qualidade 
dos produtos ou serviços, trabalho que a CAIS Recicla tem subjacente.  

As necessidades da comunidade são emergentes e no terreno sente-se a necessidade de uma 
intervenção imediata. Segundo o coordenador da CAIS Recicla, será importante apostar-se em 
fundos para criar ideias, espaços que incentivem à experimentação e incubadoras que se con-
centrem na criação de novas técnicas de ação. É através dos resultados e da análise de opor-
tunidades que estes projetos podem criar sustentabilidade, contudo, é necessário encontrar 
modelos que não interferiam com a missão e dinamismo pensado para os projetos, tendo um 
controlo dos riscos, apesar da inovação ser um processo experimental e, como tal, deva existir 
uma abertura para o fracasso/risco (Seyfang & Haxeltine, 2012). Outro aspeto relevante é que o 
sucesso de captação de fundos depende da construção de relacionamentos baseados na con-
fiança e reputação (Grossman & Furano, 1999). A este nível, o Estado tem assumido um papel 
preponderante na promoção de programas que incentivem a discussão e a criação de projetos 
de inovação social. Reconhece-se que a criação de programas de financiamento por parte do 
governo contribui para o surgimento de projetos inovadores, no entanto, as exigências defi-
nidas para estes projetos usufruírem do apoio e a burocracia associada a todo o processo de 
candidatura, implementação e avaliação e, os constantes atrasos na atribuição dos apoios fi-
nanceiros, trazem alguns condicionalismos. São processos demorados e, geralmente, este tipo 
de projetos não têm esse tempo de resposta (Mulgan, 2006). 

Reconhecendo o nível de dependência que as organizações sociais apresentam quanto aos 
financiamentos públicos, considera-se que os métodos utilizados por projetos como a CAIS 
Recicla podem permitir colmatar os constrangimentos financeiros. O estabelecimento de pro-
tocolos de colaboração com empresas e/ou organizações, investimento por parte de sócios, a 
criação de estruturas de baixo custo, o pagamento do produto ou serviço por parte dos utili-
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zadores ou beneficiários do projeto, podem ser algumas das estratégias para estes projetos 
criarem sustentabilidade, estabilidade e autonomia.

A inovação social surge das respostas apresentadas por indivíduos que são capazes de criar 
soluções inovadoras para responder aos problemas da comunidade (Shier & Handy, 2015). A 
experiência pessoal e profissional, bem como, a resiliência, a humildade, a empatia e a paixão 
pelo trabalho, são consideradas habilidades essenciais de um potencial empreendedor social 
(Braga, Proença, & Ferreira, 2015). Destaca-se ainda a capacidade de análise e controlo, a racio-
nalidade, o espírito de aventura, a determinação, o empenho, a honestidade, a sinceridade, a 
criatividade, a proatividade, o rigor e a visão como características centrais dos profissionais da 
área da inovação social. 

A avaliação de desempenho é conhecida como uma estratégia que exige às organizações 
um planeamento estratégico de modo a promover a eficácia e eficiência organizacional 
(Hämäläinen & Heiskala, 2007). Neste sentido, a CAIS Recicla realiza a avaliação de desempen-
ho pela abrangência de parcerias e respostas do projeto, pela avaliação dos resultados e pelo 
feedback dos clientes. Com os resultados obtidos, são definidas estratégias de modo a melho-
rar os efeitos, podendo passar pela promoção da formação e capacitação dos colaboradores e 
pela melhoria contínua do projeto. 

A título de exemplo e usando dados do relatório de atividades de 2017, podemos referir que a 
oficina CAIS Recicla contou com a participação de 6 novos utentes, o que permitiu dar resposta 
a 29 encomendas e ainda receber 7 novas empresas clientes [AETP, Fundação Gonçalo Silveira, 
Welcome Home-Mediação Imobiliária, IRIS – Banco Europeu de Investimento, Entretraining, 
Ecoworld, Coordenadas Glamour]. A CAIS Recicla conseguiu, com receitas próprias, suportar as 
despesas, não tendo assegurando, contudo, lucro.

A criação de uma rede de contactos permite ao projeto ter um melhor desempenho (Austin 
et al., 2006), desta forma, deve-se criar uma estratégia de comunicação clara e coerente que 
pode ser apresentada através da comunicação eletrónica, nas redes sociais, nos mass media, 
através do contacto pessoal, na organização de eventos e nas estratégias de marketing. Com 
um plano de comunicação eficaz os projetos podem conseguir uma maior aproximação da 
comunidade e parceiros, aumentar as vendas e difundir e credibilizar o projeto junto de todos 
os stakeholders. 

Ainda a título de exemplo e usando dados do relatório de atividades de 2017, podemos referir 
que, para além da divulgação das peças CAIS Recicla na plataforma “compra solidária”, da inte-
gração dos notebooks Fernando Pessoa no conteúdo das Tuga Box, teve lugar a POP UP STORE, 
com a abertura da loja nas instalações do Centro CAIS Porto, como posto de venda das peças 
CAIS Recicla.

4.329 PEÇAS PRODUZIDAS 
E VENDIDAS (2017)
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Fig. 1 Encomendas elaboradas pela CAIS RECICLA - marcadores de livros para a Casa 
da Música (Portugal) e cadernos e lápis para o EIB Institute (Luxemburgo)

A avaliação de desempenho e a comunicação podem resultar como instrumentos essenciais 
para medir o valor social gerado pelo projeto. Considerando os conhecimentos e as experiên-
cias do entrevistado é possível medir o valor social gerado pelo projeto através do impacto 
que o projeto tem junto dos seus utilizadores/beneficiários, pela capacidade de resposta e 
pelo número de beneficiários abrangidos pelo projeto. As organizações de economia social 
produzem diariamente um enorme valor social que deve passar a ser mensurado, permitindo 
criar recursos para gerarem vantagem competitiva e se diferenciarem ou equipararem-se aos 
seus concorrentes. 

A credibilização e legitimidade dos projetos, assim como, o reconhecimento do valor social que 
os projetos produzem, são fatores que permitem o surgimento de novos projetos. A criação 
de parcerias, o contacto com pessoas conhecidas e que fazem parte da comunidade onde se 
insere o projeto assim como, a participação em eventos podem ser fatores potenciadores do 
surgimento de novos projetos. Como exemplo de parcerias podemos referir, a parceria com 
uma júnior empresa, neste caso a Católica Student’s Corporation, para avaliação do negócio 
CAIS Recicla no sentido de se perceber a sua potencialidade e a sustentabilidade da própria 
associação. Como exemplo de pessoas conhecidas podemos referir o contacto com gestores 
de grupos empresariais com grande visibilidade em Portugal. Finalmente, relativamente à par-
ticipação em eventos, podemos referir a título de exemplo, a participação em atividades do 
Rotary International, com uma linha de produtos, desenvolvida especialmente para esta orga-
nização, ou a venda de árvores de Natal na empresa Papel e Companhia, em eventos especiais 
organizados pela empresa.

Fig. 2 Venda de 
árvores de Natal 
na empresa Papel 
e Companhia 
e venda no 
evento do Rotary 
Internacional
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O estímulo por parte dos dirigentes das organizações, a definição de uma metodologia de 
trabalho, a partilha de conhecimentos e experiências e o aumento do interesse e impacto da 
inovação social também são elementos que estimulam o surgimento de novas iniciativas. O 
surgimento de novos projetos de inovação social está dependente de oportunidades financei-
ras autossustentáveis (Austin et al., 2006) e da definição de um plano estratégico deliberado 
para o crescimento (Letts, Ryan, & Grossman, 1999) centrado na missão e nas metas estabe-
lecidas. As questões relacionadas com a diferenciação e a qualidade dos serviços e/ou produ-
tos, a capacidade de negociar e ir ao encontro das expectativas, o serviço profissionalizado, 
a fundamentação e adaptação das soluções, o reconhecimento por para da sociedade e a 
transformação dos modelos de negócio, podem ser consideradas estratégias que potenciam 
a vantagem competitiva destes projetos. A vantagem competitiva pode ser traduzida numa 
maior probabilidade de conseguir apoio financeiro, de inovar os modelos de negócio e os 
serviços e/ou produtos, de estabelecer novas parcerias e de alcançar prémios que revertam 
capital financeiro para continuarem a cumprir com a sua missão e difundam o projeto. 

REFLEXÕES FINAIS

A inovação social está associada a ações intencionais, planeadas, coordenadas, orientadas para 
objetivos e legitimadas, realizadas por agentes sociais visando a mudança social que surgirá no 
estabelecimento de novas práticas sociais (Hellström, 2004; Howaldt & Schwarz, 2010). Dar res-
posta às necessidades da comunidade, encontrando mecanismos de capacitação, de formação 
e de integração social, rompendo com preconceitos e estereótipos associados a determinados 
agentes da sociedade, são alguns dos objetivos que sustentam o surgimento dos projetos de 
inovação social. Estes projetos surgem ainda para dar resposta às falhas do mercado, criarem 
respostas socialmente inovadoras e estimularem a sustentabilidade financeira organizacional.  

O presente estudo teve como objetivo de compreender de que forma o contexto, a gover-
nação/capital e o desempenho interferem no processo de inovação social e potenciam a 
criação de valor social para a comunidade. Através de metodologias de investigação qualita-
tiva, realizou-se um estudo de caso do projeto CAIS Recicla, reconhecido como uma iniciativa 
ES+ pelo Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social de Portugal, tratando-se de um proje-
to de valor inovador, replicável e de forte impacto social, económico e ambiental. 

Os fatores contextuais, as políticas públicas, as novas formas de governação e a avaliação de 
desempenho, tornam-se fatores que interferem diretamente nos processos de inovação social. 
Torna-se assim fundamental, compreender a realidade, reconhecer o trabalho que está a ser 
realizado pelos diferentes interlocutores e partilhar experiências, como estratégia eficiente e 
direta de prestar uma resposta às necessidades e mudanças da comunidade. 

Embora este estudo possa fornecer apenas evidências empíricas limitadas para a construção 
teórica fundamentada, uma vez que se trata de um estudo de caso, considera-se que este se 
revela numa mais-valia, uma vez que pode indicar caminhos promissores para a intervenção 
na área da inovação social. A inovação social é um campo emergente, com muito a aprender e 
muito a ser alcançado (Mulgan et al., 2007; Murray, Caulier-Grice, & Mulgan, 2010). 
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