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PRÉMIO INOVAÇÃO SOCIAL 2016 

 

1. Enquadramento 

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, adiante designada por 

SRIAS, promove o Prémio INOVAÇÃO SOCIAL 2016, criado no âmbito das 

atribuições e competências que lhe estão conferidas pela alínea f), do nº 1, do Artº 

5º do Decreto Regulamentar Regional 2/2015/M de 12 de Maio e pela alínea a) do 

Artº 3º do Decreto Regulamentar Regional 15/2015/M de 19 de Agosto. 

O Prémio tem por objectivo estimular a inovação social, enquanto motor de 

crescimento e empreendedorismo, e visa consagrar instituições que se destaquem 

por ter projetos inovadores no âmbito da economia social e solidária, os quais 

possam contribuir para uma adequada resposta a questões sociais mais 

prementes. 

REGULAMENTO GERAL 

 

2. Candidaturas 

 

Podem candidatar-se ao Prémio Inovação Social, todas as instituições sem fins 

lucrativos, legalmente constituídas, com sede e actividade na Região Autónoma da 

Madeira, que desenvolvam iniciativas com carácter inovador e sustentável e se 

enquadrem nos objetivos gerais de atenuação de situações de exclusão social, 

contribuindo para o desenvolvimento sócio-económico e melhoria da qualidade de 

vida de populações mais carenciadas. 

 

3. Objetivo 

 

O Prémio pretende estimular a inovação social e distinguir instituições que 

desenvolvam novos projectos no âmbito da economia social e solidária que possam 

contribuir para uma resposta a questões sociais mais prementes. 
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4. Iniciativas abrangidas 

 

Serão consideradas elegíveis as iniciativas que visem minimizar, entre outras 

situações, os vários tipos de desfavorecimento ou discriminação, nomeadamente 

os relacionados com o desemprego de longa duração, os sem-abrigo, as pessoas 

com deficiência, as vítimas de violência doméstica e os idosos em situação de 

isolamento, sempre privilegiando os projectos e iniciativas que se revelem 

inovadores na área em questão. 

 

5. Divulgação 

 

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais fará a divulgação nos moldes 

apresentados abaixo, no sentido de abranger todas as entidades regionais que 

tenham enquadramento estatutário neste prémio, promovendo desta forma a 

transparência e plenitude de oportunidade a todas as entidades que possam ter 

interesse em candidatar-se ao mesmo, nomeadamente através de: 

a) Assinatura pública do Protocolo entre a SRIAS e o Banco Santander Totta, 

durante a I Feira da Economia Social e Solidária, a ocorrer entre 18 e 20 de 

Março de 2016 

b) Seminário denominado “O Social na Economia” a promover pela SRIAS em 

Junho de 2016, para o qual serão convidadas todas as instituições 

madeirenses que atuam na área da economia social 

c) Envio personalizado, por meio eletrónico, a todas as instituições 

enquadráveis neste prémio e que constem da base de dados da SRIAS 

d) Redes Sociais 

 

6. Período e modo de formalização de candidaturas 

 

As candidaturas podem ser apresentadas até 18 de Novembro de 2016, através do 

preenchimento de formulário próprio (Anexo I) acompanhadas de um resumo do 

projeto, em texto word, letra arial, tamanho 12, com um máximo de 15.000 (quinze 

mil) caracteres, excluindo os espaços, podendo ainda incluir imagens e/ou quadros. 
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A entrega das candidaturas pode ser efectuada por Correio Registado, com aviso 

de receção, para: 

 “Prémio Inovação Social” – Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, 

Rua João de Deus, nº 5, 9050-027  

ou através do endereço electrónico: gabinete.srias@gov-madeira.pt 

 

7. Fases de avaliação 

 

A avaliação das candidaturas será realizada em duas fases: 

 

a) Entre 21 e 25 de Novembro, análise dos projetos apresentados em sede de 

candidatura e selecção de um máximo de 5 (cinco) para passarem à 

segunda fase, podendo ser solicitados esclarecimentos complementares 

para melhor análise/compreensão dos projetos 

b) Entre 28 e 30 de Novembro, apresentação dos projectos seleccionados, 

perante o júri, em formato Pitch (máximo 10 minutos), podendo seguir-se um 

período de pedidos de esclarecimento, por parte do júri, com um máximo de 

5 minutos 

 

8. Critérios de avaliação 

 

Os critérios de avaliação das candidaturas, para efeitos de atribuição do Prémio, 

valorizarão, entre outros, aspectos como a originalidade, a inovação, a 

exequibilidade, a sustentabilidade e a capacidade de gerar impacto social. 

 

9. Composição do júri 

 

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais e o Banco Santander Totta, 

nomearão, em conjunto, uma personalidade de reconhecido mérito para exercer a 

função de Presidente de Júri, ao qual se juntarão dois elementos indicados por cada 

uma das partes.  
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10. Prémio 

 

O prémio a atribuir ao projeto vencedor, é no valor de 2.500,00€ (dois mil e 

quinhentos euros) e é apoiado pelo Banco Santander Totta. 

 

A atribuição do prémio será garantida, mediante as seguintes condições: 

a) Abertura de conta bancária no Santander Totta 

b) Verificação de que a contribuição monetária não ultrapassa o investimento 

previsto no projeto 

c) Apresentação de proposta de valor – carta compromisso da aplicação da 

verba no projeto proposto e – caso seja aplicável – faturas pró-forma do 

investimento a realizar 

 

A divulgação do projeto vencedor será realizada numa sessão pública, a ocorrer no 

dia 5 de Dezembro de 2016, em hora e local a indicar, no âmbito do Dia 

Internacional do Voluntariado e onde os promotores de cada um dos projectos 

disporão de um máximo de 10 minutos para o apresentar, após o que será 

divulgada a decisão do júri e entregue o Prémio. 

 

O Júri poderá deliberar pela atribuição de menções honrosas a algum ou alguns 

dos finalistas. 

 

11. Outras disposições 

 

A participação no Prémio de Inovação Social implica, por parte dos participantes, a 

autorização, irrevogável e sem restrições ou retribuição, dada à organização para 

a divulgação de imagens, nomes ou marcas nos meios de divulgação do concurso. 

 

Toda e qualquer situação não prevista no presente regulamento, será analisada e 

decidida pela organização do Prémio sendo que qualquer alteração será divulgada 

pelos meios julgados convenientes. 
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