
FIL - Feira Internacional de Lisboa 
www.portugaleconomiasocial.fil.pt 



Porquê Economia Social? 

PESO DO  

SECTOR NA  

ECONOMIA  

NACIONAL 

A economia social, para além do seu peso quantitativo, tem vindo nas últimas décadas a afirmar a sua capacidade de colaborar de uma forma 

eficaz para: 

•Resolução dos novos problemas sociais, reforçando a sua posição como indispensável para o desenvolvimento económico sustentável ; 

•Adequar os serviços às necessidades, valorizando as actividades económicas em prol do desenvolvimento económioco sustentado; 
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Fonte: INE, CASES 2010 



Objectivos do Portugal Economia Social 

Apresentar / promover projectos económicos e sociais e 

fomentar a  o desenvolvimento  cooperativo; 

 

Oferecer respostas para a satisfação de necessidades sociais; 

 

Dinamizar, estimular e apoiar o empreendedorismo dos 

cidadãos e das organizações, visando o desenvolvimento 

sustentável e a coesão económica, por via da  estimulação à 

criação de riqueza; 

 

Mostrar produtos e serviços que servem o sector da economia social; 

 

Promover o desenvolvimento local através de respostas às 

situações,  públicos e regiões mais deficitárias, levando à criação 

de emprego e ao  estímulo à participação; 

 

Promover a coesão social, através do combate a diferentes 

formas  de exclusão social e pobreza, estimulando a criação 

de emprego e  melhorando as condições de empregabilidade; 

 

Facilitar a interacção entre o primeiro, o segundo e o terceiro sector 

Promover a Economia Social Solidária estimular uma Economia Social Sustentável 
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Portugal 
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Objectivos 

 

• Mostrar e promover entidades que prestam serviços e 

desenvolvem produtos que satisfazem necessidades 

sociais; 

• Dar a conhecer Casos de Sucesso como exemplos 

mobilizadores 

• Promover a Network entre entidades , dinamizadores  e 

financiadores sociais, com vista a impulsionar  o sector 

social solidário e estimular a economia social sustentável 
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Todos por um “PORTUGAL MAIS SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL”… 
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Objectivos 

 

• Manifestar a disponibilidade para financiar e / ou 

investir em projectos sociais junto de instituições e  

empreendedores sociais; 

• Acolher propostas de empreendedores (Instituições 

ou outras) para posterior analise do impacto social e 

aceitação para financiamento e /ou investimento; 
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Todos por um “PORTUGAL MAIS SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL”… 
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Objectivos 

 

• Capacitar as diferentes entidades com o objectivo e as 

tornar economicamente mais sustentáveis; 

 Apresentação das mais recentres  disponibilidades 

educativas na área da economia social; 

 Formação extracurricular 

• Apresentar serviços de consultoria e mostrar a 

disponibilidade para actuar neste sector; 

• Mostrar o trabalho que as diferentes incubadoras têm 

desenvolvido para impulsionar e fazer crescer start-ups 

sociais; 
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Objectivos 

 

• Dar a conhecer os projectos cujo o impacto na sociedade foi 

testado; 

• Promover projectos e iniciativas empreendedoras e inovadoras 

em desenvolvimento por entidades, empresas, start-ups e 

sociedade civil em: 

 Encontros B2B e Pitches entre empreendedores , 

financiadores e investidores; 

 Mostra  de projectos inovadores já desenvolvidos e no 

mercado; 
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Todos por um “PORTUGAL MAIS SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL”… 
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Objectivos 

 
• Promover a discussão da problemática do sector da economia 
social  – O seu papel como factor de desenvolvimento da economia 
nacional (necessidades, expectativas e casos de sucesso); 
• Fomentar a Network entre os diferentes Players – entidades, 
financiadores, empresas e sociedade civil; 
• Formar e informar os diferentes intervenientes; 
 

Temas a debate -Exemplos 

• Formação e Capacitação; 

•Empreendedorismo e Inovação na Economia Social; 

•A Economia Social e a Migração; 

•Apoios comunitários para projectos da Economia Social; 

•Economia Social Sustentável versus Filantropia; 

•A Empregabilidade e a Economia Social; 

•O Estatuto de Empresa Social; 

•A importância da avaliação do Impacto social dos projectos; 

•8 ª Convenção Anual da Rede - RSO PT – Rede Nacional de 

responsabilidade Social; 
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Convenções Seminários 
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Objectivos 

 

• Promover a imagem da empresa juntos dos principais 

players do sector; 

• Mostrar os produtos e serviços para o terceiro sector;  

• Estabelecer parcerias; 

• Fazer negócio; 
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Todos por um “PORTUGAL MAIS SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL”… 

Providers 

•Empresas Fornecedoras  de 
Produtos e Serviços 



• Participar no único evento em Portugal que junta todos os players da economia social – Instituições e associações de acção 

social, empresas, entidades publicas e privadas, empreendedores e investidores, publico em geral… 

• Dar a conhecer entidades que são Casos de Sucesso na satisfação de necessidades sociais e que são exemplos mobilizadores  

•Promover a Network entre entidades, empreendedores, dinamizadores e financiadores sociais, com vista a impulsionar  o 

sector social solidário estimulando a sustentabilidade 

•Contribuir para o desenvolvimento e modernização do sector social através da apresentação de novas soluções em produtos e 

serviços e ajudar Instituições a gerar respostas sociais em forma de negócios  

•Associar-se à maior montra de produtos e serviços transversal ao terceiro sector  

• Interagir com os principais prescritores e compradores de produtos / serviços quer privados quer públicos 

•Criar e desenvolver uma rede de contactos, estabelecer parcerias e partilhar know-how  

•Dar a conhecer através da sua experiência, as melhores práticas existentes no sector em espaço expositivo e / ou Fórum de 

debate 

•Criar valor acrescentado para a comunidade e melhorar a qualidade de vida  

•Apresentar as respostas do ensino superior na área da economia social 

•Participar sem custos adicionais à exposição em acções de formação, capacitação, Encontros B2B, workshops, seminários, … 

 

PORQUE PARTICIPAR 
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Destinatários 

Profissionais que pretendam fazer contactos e network para promover 

parcerias com: 

• Empresas 

• Instituições ou Entidades 

• Sociedade Civil 

• Empreendedores 

 

Público em geral (beneficiários) com o objectivo de conhecer novas 

respostas sociais 
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AESE Business School 

AMI – Assistência Médica Internacional 

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias 

ANIMAR – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 

Associação Mutualista Montepio 

Associação Nacional de Municípios Portugueses 

BCSD Portugal 

Caixa Económica Montepio Geral 

Câmara Municipal de Lisboa 

Caritas Portuguesa 

CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social; 

CIRIEC Portugal 

Comunidade Vida e Paz 

Confagri – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do 
Crédito Agrícola de Portugal 

ConfeCoop – Confederação Cooperativa Portuguesa 

Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social 

Confederação Portuguesa das Colectividades 

Everis – Consulting, IT & Outsourcing Professional Services  

Universidade Católica Portuguesa 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 

Fundação EDP 

Fundação Gil 

Fundação Montepio 

Fundação PT 

GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à cidadania empresarial 

IES – Social Business School 

Instituto de Emprego e Formação Profissional 

Instituto da Segurança Social  

Instituto Nacional para a Reabilitação 

Instituto Padre António Vieira 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa 

Portugal Inovação Social – Programa 2020 

Rede Nacional de Responsabilidade Social 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

Santa Casa da Misericórdia do Porto 

Stone Soup Consulting 

União das IPSS – Lisboa 

União das Misericórdias 

Universidade do Minho – Escola de Economia e Gestão 

Vieira de Almeida & Associados 

Conselho Estratégico 

Todos por um “PORTUGAL MAIS SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL”… 
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Ficha Técnica 

Contactos 

DATAS – 19 a 21 de Maio 2016 

 
HORÁRIO 

Dias 19 e 20 das 10h00 às 20h00   

Dia 21 – 14h00 às 22h00 

LOCAL – Feira Internacional de Lisboa  

ORGANIZÇÃO 

Fundação AIP | Lisboa – Feiras,  

Congressos e Eventos 

DIRECTOR 

Jorge Oliveira | jorge.oliveira@aip.pt 

 
GESTORA DE FEIRA 

Marina Calheiros | marina.calheiros@aip.pt | Telef. 218 92 1557 

 
ÁREA COMERCIAL 

Ana Assunção | ana.assuncao@aip.pt | Telef. 218 921 604 

Inês Ramalho | ines.ramalho@aip.pt | Telef. 218  921 606 

Paula Manarte | paula.manarte@aip.pt | Telef. 218 921 532 

 
ÁREA DE MARKETING 

Gestora de Marketing | Helena Costa – helena.costa@aip.pt |  Telef. 

218 921 539 

 
Assistente de Marketing | Sérgio Runa – sergio.runa@aip.pt |  Telef. 

218 921 518 | Carla Serpa – carla.serpa@aip.pt | Telef. 218 921 545 

 
PRESS 

Pedro Bento | pedro.bento@aip.pt | Telef. 218 921 527 

 
GERAL 

portugaleconomiasocial@fil.pt – Telef. 218 921 500  

www.portugaleconomiasocial.fil.pt 

 
Lisboa – Feiras, Congressos e Eventos | Feira Internacional  de 

Lisboa 

Rua do Bojador, Parque das Nações | 1998 – 010 Lisboa 
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