
1º ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE 
INOVAÇÃO SOCIAL DE BRAGA

Futuro? Sejam bem-vindos!
O Human Power Hub é um projeto que presta apoio à aceleração e incubação de ideias 
empreendedoras orientadas para o impacto social. Financiado pelo Programa Portugal 
Inovação Social e pelo Município de Braga e sediado no emblemático Edifício do 
Castelo, no coração da cidade, o HPH está a preparar o futuro do concelho.



Braga desenvolveu nos últimos anos uma política ambiciosa na área de inovação 
social, que culminou com a criação do Human Power Hub – Centro de Inovação 
Social há um ano. Apesar de já ter um longo currículo nesta área, a criação 
desta nova valência não pode ser considerada um ponto de chegada, mas 
sim o inicio de uma nova etapa no fomento de iniciativas inovadoras e que 
consigam oferecer respostas aos desafios sociais cada vez mais evidentes 
na nossa sociedade.

Braga nos últimos anos alcançou um desenvolvimento económico notável, 
surgindo nos lugares cimeiros na criação de emprego e de riqueza a nível 
nacional. Além disso, tem sido um dos territórios mais resilientes e que melhor 
tem resistido ao choque provocado pela atual crise pandémica. No entanto, 
com a criação do HPH – Centro de Inovação Social de Braga, quisemos criar 
um novo paradigma no apoio à emergência de novos projetos na área social, 
funcionando também com uma referência a nível regional e nacional na inovação 
social. Este tem sido um projeto participativo, colaborativo, integrado e 
transectorial e que tem estabelecido na cidade de Braga um modelo híbrido 
de inovação social, que combina forças da sociedade civil, públicas e privadas, 
num projeto comum e que tem granjeado reconhecimento externo.

A Câmara Municipal de Braga está orgulhosa do que já foi alcançado 
neste primeiro ano: ajudamos à criação de valor e de projetos inovadores, 
concebendo também as raízes para muitos mais surgirem nos próximos anos. 
Foi também um ano muito diferente. A pandemia Covid-19 colocou obstáculos 
à operacionalização de muitos dos iniciais propósitos. E a aceleração da 
digitalização de todos os processos criou novos desafios.  Mas o objetivo 
principal de funcionar como uma incubadora de projetos inovadores na área 
social está concretizado. Ao fim deste período, já alcançámos e ultrapassámos 
até todos os objetivos macro que foram inicialmente propostos. Sendo assim, 
estamos em condições de assegurar a sua viabilidade no futuro. Muito foi 
feito, mas sentimos que é importante continuar este projeto e alargá-lo a 
novas valências. Os próximos anos não vão ser fáceis e é fundamental que 
este projeto continue a funcionar como um suporte a todas as organizações 
que têm um papel relevante na sociedade.

A equipa do Human Power Hub – Centro de Inovação Social está também 
de parabéns. Porque conseguiu guiar este barco com sucesso perante uma 
tempestade inédita, preparando o futuro de forma sustentada. A eles, o 
reconhecimento do Município.

Por fim, não podia deixar de dar uma palavra de agradecimento ao Portugal 
Inovação Social, programa inovador criado pelo governo português em 2014, 
e que tem servido mobilizar fundos da União Europeia para esta particular 
temática. O HPH – Centro de Inovação Social de Braga tem neste programa 
um investidor empenhado e participante, que muito nos tem ajudado a alcançar 
o sucesso que hoje celebramos neste primeiro aniversário. Ao Filipe Almeida 
e a toda a sua equipa, o nosso muito obrigado.

Um ano de desafios  
e conquistas
Ricardo Rio
Presidente da Câmara Municipal de Braga



A Inovação Social é uma das mais decisivas oportunidades 
de desenvolvimento social e económico de Portugal, que 
se tornou pioneiro na Europa ao criar a iniciativa pública 
Portugal Inovação Social em 2014, mobilizando fundos da 
União Europeia para financiar projetos inovadores que 
propõem novas formas de responder aos desafios sociais 
mais diversos e complexos da atualidade.

Desde essa altura foram já aprovadas 581 candidaturas 
de projetos experimentais de inovação social, representando 
mais de 110 milhões de euros de financiamento, onde se 
inclui mais de 35 milhões de euros de investimento social 
mobilizado junto de entidades privadas e públicas. Entre 
estas destaca-se a Câmara Municipal de Braga que é 
atualmente o quinto maior investidor municipal do país em 
Inovação Social, num total de 142 municípios que já decidiram 
cofinanciar projetos apoiados pela Portugal Inovação Social. 
A visão do município para o desenvolvimento do território 
revela-se não apenas no apoio a projetos inovadores que 
lidam diretamente com grupos sociais mais vulneráveis, 
mas também na criação do Centro de Inovação Social de 
Braga, dinamizado pela Fundação Bracara Augusta, que 
agora celebra o seu primeiro aniversário.

Este Centro é uma das 28 experiências de Incubação de 
Inovação Social financiadas no âmbito da Portugal Inovação 
Social. As Incubadoras de Inovação Social são estruturas de 
acolhimento e capacitação de empreendedores sociais, que 
mobilizam parceiros, promovem redes colaborativas, apoiam 
o desenvolvimento dos projetos em termos logísticos, 
administrativos, mas também estratégicos e criativos. O seu 
papel capacitador do empreendedorismo, mobilizador de 
investimento e multiplicador da Inovação Social é essencial 
para dinamizar o ecossistema nacional, já hoje um dos mais 
vibrantes da Europa e com elevado potencial.

As Incubadoras de Inovação Social, como o Centro de 
Inovação Social de Braga, são laboratórios onde se desenham 

Incubação de Inovação Social:
os laboratórios do futuro

Filipe Almeida
Presidente da Portugal Inovação Social

e experimentam respostas inovadoras para melhorar o 
modo como vivemos e o nosso futuro comum. Os projetos 
incubados geram emprego, têm impacto social, dinamizam 
o território e podem até inspirar a evolução de políticas 
públicas. Entre os diversos papéis estruturantes que 
podem ter estas Incubadoras, destacam-se os seguintes:

 • Potenciadores da Inovação | atraindo empreendedores, 
apoiando o desenvolvimento dos seus projetos e 
promovendo a avaliação do seu impacto, fomentando 
o espírito empreendedor através de programas 
educativos junto dos mais jovens, divulgando resultados

 • Parceiros do desenvolvimento local | criando emprego 
e fomentando o empreendedorismo de base territorial, 
sendo parceiros dos municípios no diagnóstico de 
problemas sociais críticos e procurando quem possa 
dar respostas inovadoras eficazes, promovendo os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

 • Mobilizadores de investimento | atraindo investidores 
de impacto interessados em projetos com elevado 
potencial, sendo parceiros na selecção, mentoria 
e aceleração de projetos no âmbito de prémios 
corporativos ou programas institucionais
O ecossistema de empreendedorismo e inovação 

social é um conjunto articulado de partes relacionadas 
entre si que visam mudanças sistémicas no sentido do 
fortalecimento das relações sociais, do combate às 
desigualdades e da melhoria das perspetivas de vida futura. 
As Incubadoras de Inovação Social são centros promotores 
e disseminadores desta agenda comum. A parceria com 
os municípios e a proximidade aos territórios têm sido 
dimensões estratégicas destas iniciativas agregadoras. 
Os instrumentos de financiamento estão disponíveis. 
As estruturas estão instaladas. Os empreendedores 
mobilizados. Podemos celebrar já hoje o futuro. E bem 
precisamos todos dessa esperança concreta!



Público
Relação colaborativa com o Município

— Incubação e espaço de coworking colaborativo
— Formação e capacitação em Inovação Social
— Espaços think tank de Inovação Social
— Cruzamento entre atores sociais, ativistas, 
voluntários corporativos, etc.

Conhecimento
Colaboração com o universo académico

— Observatório de Inovação Social
— Monitorização de processos de Inovação Social
— Medição de impacto das iniciativas de Inovação Social
— Desenvolvimento de estudos, relatórios e 
documentos técnicos de Inovação Social
— Realização de candidaturas a fundos nacionais e 
internacionais de Inovação Social

Corporativo
Responsabilidade social corporativa 3.0

— Criação da estratégia municipal de responsabilidade 
social corporativa
— Criação de um fundo de investimento responsável
— Desenvolvimento de processos de aceleração de 
empreendedorismo social
— Gestão integrada do voluntariado corporativo

Cidadão
Empreendedorismo social

— Desenvolvimento de processos de pré-aceleração e 
aceleração nas diversas tendências Inovação Social
— Iniciativas empreendedoras financiadas pelo fundo 
de investimento responsável
— Definição de processos de mentoria e tutoria sociais 
com atores chave

A Inovação Social é um universo em expansão constante. O Human Power Hub evolui 
neste cosmos e hoje celebramos o primeiro aniversário da nossa inauguração!
A nossa ação divide-se por quatro setores. Trabalhamos em rede com as organizações 
da sociedade civil, as instituições públicas, a comunidade empresarial e com as pessoas.



Desde janeiro de 2020, o centro 
de Inovação Social de Braga 
estendeu a sua atividade por 
diversos formatos.

QUANTAS ATIVIDADES?

62 
atividades

13
Human
Power 
Talks

11
reuniões HPH
Corporativo

+ 27978 
participantes nas 

atividades que 
integramos

Entre apresentações, 
seminários, cerimónias e 
congressos, o Human Power 
Hub realizou, co-organizou 
e participou em eventos 
presenciais e online.

Uma rúbrica online reacionária à 
pandemia e às suas limitações, que 
reúne vídeo-conferências com intuito 
social e pedagógico. Um espaço para 
partilhar conhecimento, dúvidas  
e oportunidades sobre os desafios  
no universo da Inovação Social.

No setor corporativo são vários 
os objetivos e para a criação 
de uma estratégia municipal de 
responsabilidade social corporativa, 
envolvemo-nos diretamente com  
o tecido empresarial da região.

16
ações de 
formação

Ao longo do ano, o HPH 
preparou quase duas dezenas 
de workshops e outro tipo 
de ações de formação de 
forma a capacitar as suas 
comunidades. 



COMUNIDADE DO PROGRAMA  
DE INCUBAÇÃO

All in: Tecnologias Sociais 
www.allin-facilitation.wixsite.com/allin

Centurium www.centurium.pt 

CommYOUnity Credit

Equilibrium Social Circus 
www.projectohomem-braga.pt

Escola de TV NORTE www.tvnorte.pt

JOB

Ler+naPC

Minho de Porta Aberta CRL.
www.minhofreewalkingtours.blogspot.com

Priori www.priori.pt

Shoelução facebook.com/shoelucao

Walk2believe www.walktobelieve.pt

Yes We Cook facebook.com/yeswecookescola

COMUNIDADE DE PIONEIROS

Colorir Coop facebook.com/colorircoop.colorircoop

Creche Connosco / Espaço Família 
Associação São José

Dar Asas para Voar www.santoadriao.com

Dream Doers Cáritas Braga

EuropeAlien Cruz Vermelha Portuguesa

GMN Cruz Vermelha Portuguesa

Mundo do Cuidador Bogalha

Pára com Isso Centro Cultural e Social de S. Adrião

PC Online Associação de Paralisia Cerebral de Braga

Ponto Vermelho facebook.com/ponto.vermelho

Reforma Ativa
Fundo Social dos Trabalhadores Munícipio de Braga

Sensorialmente Centro Social de Sobreposta

QUANTOS PROJETOS FORAM APOIADOS?

30 projetos

O ECOSSISTEMA DO
HUMAN POWER HUB

COMUNIDADE DO PROGRAMA 
DE SCALING

Academia de Fitness Emocional   
www.academiafitnessemocional.com

Betweien www.betweien.com

eSolidar www.esolidar.com

re.Store www.restore.com.pt

SiosLife www.sioslife.com

Social Dimension www.socialdimension.pt

O Human Power Hub - Centro de Inovação 
Social de Braga é um conceito centrado 
nos cidadãos que visa criar iniciativas 
empreendedoras de base social em diversos 
territórios da cidade de Braga. Ao longo 
do último ano, a nossa comunidade cresceu 
exponencialmente. Atualmente, acolhemos  
e envolvemo-nos com:



Human Power Hub, 
o Plano S de Braga
Carlos Santos, Gestor de Resiliência do HPH

Em dia de aniversário, acreditamos que o Human Power 
Hub — Centro de Inovação Social de Braga, é cada vez 
mais o Plano S da Cidade de Braga.

Plano S, porque colocamos a sociedade Bracarense na 
primeira linha da resposta aos desafios de impacto que se 
colocam aos nossos cidadãos. A resposta aos problemas 
sociais, aos desafios climáticos, aos desafios económicos, 
aos desafios urbanos e rurais, aos desafios das pessoas e 
das suas emoções. Respostas na 1ª pessoa desenvolvidas 
de forma colaborativa e em função das necessidades reais, 
das pessoas, das instituições e da cidade de Braga.

Plano S, porque pensamos Sustentável, alinhados 
com os desafios acima descritos, alinhados com a Agenda 
2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
Com a necessidade de criar soluções alternativas, alterar 
paradigmas, pensar a mudança para vidas melhores.

Plano S, porque Sonhamos que tudo isto é possível, 
se envolvermos os cidadãos, os decisores politicos, os 
empresários e os agentes educativos e de investigação 
numa nova dialéctica social. Numa hélice quadrupla que 
nos impulsiona para o Futuro.

Plano S, porque acreditamos que o tempo dos “Planos 
B”, não fazem sentido. Não é possível continuar a remediar, 
improvisar, desenrascar perante a amplitude dos desafios 
que estão a chegar.

Somos um centro focado nos Direitos Humanos e 
no poder da Humanidade elevado ao poder da partilha 
colaborativa. Somos o Human Power Hub — Centro de 
Inovação Social de Braga e temos um plano para a cidade 
de Braga, o PLANO S.

O QUE ESPERAR NUM
FUTURO PRÓXIMO?

Recentemente foram selecionados 9 projetos 
para o Programa de Aceleração 2021, iniciativa 
cujo objetivo é fortalecer projetos com 
impacto social e ambiental, superando desafios 
e providenciando os recursos necessários 
para atrair investimentos, dimensionar as suas 
soluções e elevar o seu impacto.

Bragalit
Crowdforged
Ecological Earth
Eko Business Park
Guia de Turismo Acessível
Pegadas do Brincar
Serei Mais
Social.e.mkt.place
Voluntarium

A estes projetos será facultado o acesso 
gratuito a serviços de incubação, contacto 
com uma rede de mentores e investidores da 
comunidade do HPH e suporte na divulgação das 
iniciativas do Programa de Aceleração, deixando 
assim uma prospetiva de mais um ano de triunfos 
para o Centro de Inovação Social de Braga.

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO HPH 2021



www.humanpowerhub.org

facebook.com/humanpowerhub

instagram.com/humanpowerhub

Rua do Castelo, Braga

Ainda não és um empreendedor de impacto? 
Nós ajudamos! Acompanha todas as nossas 
atividades e oportunidades:


