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O ano de 2023 terá desafios sociais e ambientais enormes.
De acordo com as Nações unidas, emergem crescentes
necessidades de apoio em todo o mundo, muito devido aos
impactos negativos das alterações climáticas, guerra na
Ucrânia, do COVID-19 e a instabilidade económica.

Em 2023, a Positive Benefits Associação (PB) vai dar continuidade
ao iniciado em 2022, no âmbito da investigação, investimento de
impacto e incubação. Além da componente social com a
extensão dos trabalho no apoio a refugiados, na capacitação ao
terceiro setor e no investimento de impacto e incubação de novas
soluções/organizações de impacto. Será também este ano
intensificado o trabalho na área ambiental em Portugal e em
África, nomeadamente através de soluções inovadoras para
aproveitamento de recursos e geração de energia renovável.

Vamos trabalhar de forma a aumentar a interação entre parceiros,
clientes, fornecedores e comunidades e sempre com um forte
foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Queremos
maximizar o nosso impacto, criar sinergias de forma a poder
multiplicar aproveitando recursos existentes para impulsionar a
criatividade e inovação que realmente impacta onde é mais
importante.

Mafalda Sarmento
Presidente da Direção

FOREWORD

CRIATIVIDADE GLOCAL
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A mudança está a mudar.

A mudança é mais rápida, maior e traz maiores desafios e mais 
oportunidades do que nunca. 

A nossa teoria da mudança baseia-se na interação entre parceiros, 
clientes, fornecedores e comunidades com um forte foco nos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Com abordagens habilitadas para dados e tecnologia, fazemos 
parcerias com indivíduos e organizações para impulsionar a 
inovação que realmente impacta onde é mais importante.

Estamos focados na resolução de problemas societais
negligenciados, nomeadamente através da criação de parcerias 
que combinam serviços de inovação, consultoria, tecnologia, 
investimento e incubação. 

Guiados para atingir resultados positivos através da medição de 
impacto, as nossas soluções ajudam as organizações a gerir a 
complexidade e construir culturas de melhorias contínuas para 
garantir um desempenho sustentável e moldar programas de 
mudança bem-sucedidos nesta e nas próximas gerações.

Acreditamos em fazer pontes e trabalhar lado a lado com nossos 
parceiros para alcançar e sustentar o impacto inovador ao longo do 
tempo.

TEORIA DA MUDANÇA
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INOVAÇÃO DE IMPACTO
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ADVISORY BOARD
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CATALISADORES DE RECURSOS
E DE INOVAÇÃO

Mafalda Sarmento
PRESIDENTE

Nuno Frazão
VICE-PRESIDENTE

Pedro Póvoa
MEMBRO

Joana Pais
MEMBRO

Violeta Lapa
MEMBRO

Violeta Lapa
MEMBRO

António Corte-Real Frazão Ricardo Carvalho

MEMBROS DA DIREÇÃO
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OBJETIVOS COMUNS
Os ODS fornecem-nos um plano sólido para uma abordagem abrangente das nossas atividades e das partes interessadas. A PB 
irá comunicar todos os ODS para o qual está a contribuir em cada projeto implementado de todas as áreas de intervenção.
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OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO
WEBSITE/BLOG | 1-2x por mês

LINKEDIN | | 1-2x por mês

INSTAGRAM | 1-2x por mês

• Apresentar e informar o público sobre a atividade da fundação;
• Disponibilizar mensalmente um artigo sobre as bases da fundação e

o trabalho que se tem desenvolvido;

• Estabelecer uma comunicação corporativa e profissional com o seu
respetivo público´;

• Demonstrar os artigos que são publicados no blog;
• Comunicação das candidaturas para os diversos programas;

• Disponibilizar informações de forma mais interativa e com maior
alcance;

• Só será iniciado quando houver maior conteúdo para ser
comunicado;

YOUTUBE | 1-2x por mês
• Partilhar vídeos sobre explicativos sobre projetos e eventos

realizados;
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15K

OPERAÇÃO

12K

RD&I

18K

INVESTIMENTO

9K

COMUNICAÇÃO E 
FUNDRAISING

ESTRUTURA BASE ÁREAS DE INTERVENÇÃO ESTRUTURA PLUS

20% 22% 33% 11%

ü Recursos Humanos

ü Outros de
implementação

ü Prestadores de
Serviços externos

PRINCIPAIS CUSTOS

ü Recursos Humanos

ü Outros de
implementação

ü Prestadores de
Serviços externos

ü Recursos Humanos

ü Outros de
implementação

ü Prestadores de
Serviços externos
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RECURSOS 2023 | 86k

24K

44%

INCUBAÇÃO

ü Escritório

ü Transporte

ü Contabilidade

ü Viagens

ü Outros
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ü Recursos Humanos

ü Outros de
implementação

ü Prestadores de
Serviços externos



IMPACTO



Apoiamos os nossos clientes a desenvolver e 
adaptar as competências, mentalidades e 
comportamentos necessários para tomar 
decisões fundamentais que podem criar 
inovação impactante e melhorar o 
desempenho.

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

SUMÁRIO |  OBJETIVOS  E RECURSOS  |  IMPACTO

Impact innovation
rd&i

Impact innovation
investment

Impact innovation
incubation

Apoiamos os investidores de impacto 
ambiental e social a enfrentar os desafios mais 
negligenciados do mundo, respondendo às 
necessidades do presente com impacto 
positivo regenerativo que sustente as 
gerações futuras.

Apoiamos empreendedores ambientais e 
sociais a alcançar e sustentar o impacto 
inovador através da criação ou 
desenvolvimento de novos produtos, serviços, 
departamentos e organizações através das 
nossas metodologias de inovação de impacto.
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LOCAIS DE INTERVENÇÃO

Portugal

Cabo Verde

Guiné-Bissau

Moçambique

África do Sul

Angola

Brasil

SUMÁRIO |  OBJETIVOS  E RECURSOS  |  IMPACTO



Permitir que universidades, empresas,
organizações sem fins lucrativos, investidores e
governos criem novas soluções para problemas
negligenciados.

Impact innovation
rd&i

PROJETOS E AVALIAÇÕES
Ferramentas de investigação para implantar,
incubar ou replicar iniciativas existentes com
elevado impacto nos desafios sociais mais
prementes.

FERRAMENTAS
Criação de novos produtos a partir do TRL 1-8 e de
serviços baseados em base factual de
conhecimentos.

PRODUTOS E SERVIÇOS

Apoio à implementação do Observatório ODS nas
empresas portuguesas monitoriza a implementação da
Agenda 2030 das Nações Unidas através do
acompanhamento de um grupo representativo de
empresas.

Desenvolvimento de um estudo sobre a integração social e
a empregabilidade dos refugiados através do desporto
promovem a integração dos refugiados e beneficiários de
proteção internacional – em particular os jovens, incluindo
os menores não acompanhados (MENAS) – através da sua
inclusão social, pleno desenvolvimento e promoção do
diálogo intercultural.

Apoio à implementação de uma Academia para a YMCA
Europa que conjuga a área da investigação e incubação de
projetos da YMCA Europa, África e América Latina.

Criação de um projeto de investigação para o
desenvolvimento de um produto de valor acrescentado
para potencial exportação, com base na economia circular
e de impacto com as comunidades locais em Angola,
Guiné-Bissau e/ou Moçambique.
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Mapeamento de projetos e organizações de
inovações de impacto em todo o mundo.
Concentre-se nos critérios e redes dos principais
investidores de impacto para enfrentar os
principais problemas negligenciados.

MAPEAR
Desenvolvimento de processos de avaliação e/ou
avaliação de propostas de inovação de impacto
para organizações de investimento de impacto e
fundos de impacto.

CANDIDATURAS
Gestão de todo o valor da cadeia de investimento
de impacto. Desenhar o processo a partir da
identificação de problemas, soluções e combinar
fundos e investidores.

GESTÃO

Impact innovation
investment

Lançamento de candidaturas para projetos de investigação
e bolsas impacto nas áreas dos ODS 14, 6, 4 e 3.
Lançamento de candidaturas para a área do SOS de
emergência.

Desenvolvimento de um relatório com as boas práticas de
investigação na área do ODS14 para potencial investimento
de impacto ou bolsas. Alargado a Portugal e países da
CPLP.

Gestão da Fundação FAM e operacionalização de toda a
cadeia de valor de investimento de impacto.

Avaliação de candidaturas no âmbito de investigação e
inovação social de universidades para Portugal e Espanha.

Apoio à gestão e desenvolvimento de investimento de
impacto da incubadora CUPA 23.
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Permitir que os empreendedores implantem
organizações empresariais sociais e sem fins
lucrativos escaláveis, criando propostas de alto
valor para problemas negligenciados da
sociedade.

START-UP
Formação, mentoria e coaching de
empreendedores com um foco profundo na
capacitação e no compromisso de superar todo o
seu potencial.

CAPACITAÇÃO
Combinando ferramentas de consultoria, tutoria,
formação e coaching num processo de apoio
dedicado, ajudando assim as start-ups a melhorar
o desempenho e a crescer através da inovação de
impacto.

SCALING

Impact innovation
incubation

Apoio ao desenvolvimento e implementação de cursos
executivos e Mestrados nas áreas da gestão e
desenvolvimento de negócios para capacitação de
empreendedores e desenvolvimento de negócios sociais e
ambientais em Portugal, Europa e África.

Coordenação e implementação do projeto WSC –
desenvolvimento de competências e empregabilidade
através do desporto.

Gestão da Fundação FAM e operacionalização de toda a
cadeia de valor de investimento de impacto.
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Apoio à implementação de atividades de inclusão social
pelo desporto em Portugal, na Europa e África.

Apoio à criação de uma organização e desenvolvimento de
projetos de apoio à Educação na Guiné-Bissau.
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CONTACTOS
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