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Distinção MIES ES+ PARA O AGRUPAMENTO ATRAVÉS
DO (PEFF/A) PROJETO ESCOLA FAMÍLIA EM
FORMAÇÃO/AÇÃO
O nosso Agrupamento foi certificado pela iniciativa Escola e Família em
Formação/Ação (PEFF/A), tendo sido identificado com o selo ES+, no âmbito do
projeto MIES – Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social em Portugal.
O MIES – Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social, é um projeto de
investigação, que tem por objetivo mapear iniciativas de elevado potencial de
empreendedorismo social. É desenvolvido pelo IES – Social Business School e pelo
IPAV – Instituto Padre António Vieira e financiado pela Fundação Calouste
Gulbenkian, Fundação EDP e Programa Operacional de Competitividade – Compete.
Tem como parceiros nacionais o IAPMEI, IP e o RHmais e parceiros internacionais a
SIX- Social Inovation Exchange e o Euclid Network.
A metodologia ES+ foi desenvolvida pelo IES- Social Business School com o
propósito de identificar iniciativas de elevado potencial de empreendedorismo social,
considerando empreendedorismo social como um processo de procura de soluções
inovadoras e sustentáveis para a resolução de problemas importantes e
negligenciados da sociedade.
Critérios de seleção:
Os critérios de seleção de iniciativas de elevado potencial, baseiam-se em cinco
características fundamentais:
- Forte missão social,
- Potencial de impacto
- Capacidade de empoderamento local e inclusão social
- Potencial de inovação e de forma sustentável
- Potencial de crescimento
Esta metodologia de seleção teve quatro fases:
Fase 1 – Contacto e entrevistas presenciais a observadores privilegiados
Fase 2 – Telefonemas de despiste aos líderes das iniciativas identificadas
Fase 3 – Inquérito profundo aos líderes das iniciativas identificadas
Fase 4 – Apresentação ao Conselho Académico e Científico e seleção das
iniciativas ES+
Das 4205 iniciativas referenciadas, foram aprofundadamente estudadas 444,
tendo sido selecionadas 134, entre as quais se inclui o Projeto Escola Família em
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Formação/Ação, o que coloca o Agrupamento, mais uma vez num patamar de
excelência de que muito nos orgulhamos, tendo recebido no dia 21 de janeiro a
distinção correspondente, em honrosa cerimónia que decorreu na Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa. No evento estiveram presentes o Diretor do Agrupamento, a
professora Maria Martins como coordenadora do PEFFA, além de outros elementos da
equipa do projeto, nomeadamente alguns parceiros.
Neste momento feliz para o PEFF/A e para o Agrupamento, queremos partilhar
esta certificação com todos os parceiros do Projeto (Escola Superior de Educação de
Viseu, União das Associações de Pais do Agrupamento, Universidade Católica de
Viseu, Universidade do Minho, Aces Dão-Lafões, Visabeira e Câmara Municipal de
Viseu) e reconhecer a importância de cada um no desenvolvimento das iniciativas
deste Projeto.

A.E.V.S, 22 de Janeiro de 2015
O Diretor
_____________________
(João Caiado)

