
ENCONTRO DO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL

17 | 18 de Novembro 2017

Centro de Congressos de Lisboa | Junqueira

1



PESO DO  SECTOR NA  ECONOMIA  NACIONAL

Fonte: INE, CASES 2013
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O QUE É 
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• Estimular o empreendedorismo e  a inovação social dos cidadãos, empresas e organizações, visando o 

desenvolvimento sustentável e a coesão económica, por via da empregabilidade e criação de riqueza;

• Provocar o debate entre os diferentes players da economia social e solidária. 

• Promover o encontro entre a oferta de produtos e serviços e a procura tendo em conta as diferentes 

necessidades do sector

•Fortalecer e qualificar o sector da Economia Social, das suas organizações e financiadores, em prol do 

desenvolvimento sócio económico do país;

• Dinamizar projectos económicos e sociais;

• Fomentar o desenvolvimento  cooperativo;

• Impulsionar o desenvolvimento local e regional através de respostas a situações,  públicos e regiões mais 

vulneráveis, com vista à criação de emprego e ao  empreendedorismo;

• Favorecer a interacção entre as diferentes partes interessadas no sector, a partilha de boas práticas e 

estabelecimento de redes e parcerias;

PORTUGAL ECONOMIA SOCIAL
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OBJECTIVOS

O Maior  Evento Nacional  Para o Sector da Economia Social
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Economia Social
Mobiliza mais de 14 Mil Milhões de euros de

recursos financeiros que valem quase 3% da

produção nacional de todos os sectores.

Já pensou o volume e tipo de produtos

que mais de 61.000 entidades compram?

ONDE ESTÁ A SUA EMPRESA? QUAL A

PERCENTAGEM DE NEGÓCIO COM ESTE

MERCADO?

O Maior Ponto de Encontro entre a Oferta e a Procura

PORTUGAL ECONOMIA SOCIAL
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Porque participar na Mostra!
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• Dar maior visibilidade ao trabalho desenvolvido dos diferentes Municípios;

• Mostrar a importância do poder local como elemento agregador das várias entidades;

• Debater as políticas públicas de desenvolvimento, a intervenção do poder local, a

importância do desenvolvimento local sustentável, a satisfação das necessidades básicas,

a economia e o emprego, inclusão social entre outros aspectos fundamentais para a

manutenção e captação das populações nas diferentes regiões.
Administração Local

Investimento e Financiamento

Porque participar na Mostra!

• Auscultar as organizações do sector social que estão a nascer e precisam de ganhar

escala ou reforçar as suas competências, assim como as empresas que têm produtos ou

serviços com impacto social;

• Impulsionar a inovação e as novas soluções ligadas a resultados com vista a potenciar o

reinvestimento do capital;

• Apresentar novas linhas de financiamento;

• Debater os Novos Fundos estruturais



7
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Ensino e Formação

Inovação e Empreendedorismo

Porque participar na Mostra!

• Sensibilizar quadros técnicos e dirigentes da economia social para a necessidade de

melhorar os procedimentos de gestão e administração das organizações, optimização dos

recursos humanos, logísticos e financeiros com vista a um aumento da qualidade dos

serviços prestados, sustentabilidade e modernização das suas estruturas, através da

formação e ensino;

• Apresentar novas áreas de formação e profissionalização para o desenvolvimento de

competências de gestão subjacentes ao desenvolvimento de projectos de

empreendedorismo social e de impacto social;

• Apresentar novos projectos que surjam no seio de organizações já estabelecidas ou em

novas gerações de empreendedores sociais que usam competências e conhecimentos do

mundo dos negócios para criar empresas que prosseguem fins sociais, sendo ao mesmo

tempo sustentáveis no mercado, mas que focam os problemas sociais, criam iniciativas

inovadoras, constroem novas formas de organização social, mobilizam recursos em

resposta a esses problemas;

• Partilhar o espaço com investidores e responsáveis pelos fundos estruturais para este

sector, e garantir uma grande aproximação entre os projectos e potenciais investidores



MARKETPLACE

Empreendedorismo &  
InovaçãoEspaço Inovar 

Projectos 
inovadores

Negócios socias

Start-ups; 

Espaço Empreender e 
Financiar 

Encontro B2B   
Empreendedor | 

Financiador

Prémio de 
Empreendedorismo e 

Inovação Social

ICREATE 
Powering the Social Economy
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Espaço para empreendedores (instituições, startups, sociedade civil …) apresentarem  projectos 

inovadores e negócios sociais a potenciais financiadores e investidores em : 

 Encontros B2B  |   Pitches |   Mostra
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Porquê Empreendedorismo e Inovação na Economia Social?

Resolver problemas que já não têm solução fácil através dos mecanismos tradicionais

Maximizar o impacto positivo relativamente às soluções existentes e o custo de 

oportunidade dos recursos utilizados. 

Por isso Portugal 

• Tem apostado na inovação social — sobretudo ao nível das empresas, das 

autarquias e das instituições sociais

• É líder europeu da inovação social e foi o primeiro país a candidatar projectos nesta 

área aos fundos estruturais.

ICREATE 
Powering the Social Economy
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• Estimular o empreendedorismo e a inovação social 

• Mostrar e promover novos projectos | negócios sociais | start-ups

• Fomentar o encontro entre empreendedores e financiadores

• Provocar o debate entre os diferentes players da economia

• Favorecer a interacção entre as diferentes partes interessadas no sector

• Partilha de boas práticas e estabelecer de redes e parcerias;
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OBJECTIVOS
ICREATE 
Powering the Social Economy
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2.117 Cooperativas

O seu negócio pode passar por aqui.  Conheça o peso destes sectores na Economia 

61.268

5.584 IPSS

111 Ass. Mutualistas 389 Misericórdias

Unidades das cooperativas, por actividade IPSS, por unidadeVAB das Cooperativas, por  actividade VAB das IPSS, por actividade

Unidades das Ass. Mutualistas, por actividade VAB das Ass. Mutualistas, por  actividade VAB das Misericórdias por  actividadeUnidades das Misericórdias, por actividade
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51.612 Ass. Com Fins Altruístas *

O seu negócio pode passar por aqui.   Conheça o peso destes sectores na Economia 

61.268

578 Fundações

*Foram retiradas entidades com estatuto de IPSS

VAB das ACFA, por  actividade VAB das Fundações, por  actividadeUnidades ACFA, por actividade Unidades das Fundações, por actividade
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Sectores Prioritários

Financiamento

Investimento

Banca

Fundações

Empresas RSO

Business Angels

Intermediários

Administração 
Local

CIM’S

Municípios  
Freguesias

Associações

Desenv. Local

Inovação 
Empreendedorismo 

Social

Startups

Instituições

Iniciativas de 
cidadãos

Ensino

Universidades

Empresas e 
Centros de 
Formação / 
Investigação

Incubadoras

Empresas Fornecedoras

Prod, Equip. Serv. para  
Escolas| Creches | Lares

Prod., Equip. Serviços para a 
Deficiência

Consultoria

Ajudas Técnicas

Telecom. , seguros, Gás, 
Energia, Agua

Organizações Sociais

Misericórdias Mutualidades Fundações
Cooperativas e 
Colectividades Outras Entidades e  IPSS

PORTUGAL ECONOMIA SOCIAL



• Dirigentes e técnicos de Instituições sociais 

• Técnicos e responsáveis de compras de empresas de saúde e apoio social privadas

• Empreendedores – instituições, empresas sociais, sociedade civil

• Estudantes universitários

• Voluntariado

PORTUGAL ECONOMIA SOCIAL

Destinatários – Mostra e Fórum
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PORTUGAL ECONOMIA SOCIAL 

Em números 2016…

Fonte: Inquérito a Expositores
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REALIZAÇÃO – 17 | 18 de Novembro 2017

HORÁRIO - 10h00 | 20h00

MONTAGEM – 16 de Novembro

DESMONTAGEM – 19 de Novembro 

LOCAL – Centro de Congressos de Lisboa – Junqueira

ORGANIZAÇÃO – Fundação AIP – Feira Internacional de Lisboa

Organização

PORTUGAL ECONOMIA SOCIAL 



17

DIRECTOR
Jorge Oliveira | jorge.oliveira@ccl.fil.pt

GESTORA DE FEIRA
Marina Calheiros | marina.calheiros@ccl.fil.pt | Telef. 218 92 1557

ÁREA COMERCIAL
Paula Manarte | paula.manarte@ccl.fil.pt | Telef. 218 921 532

GESTORA DE MARKETING
Helena Costa | helena.costa@ccl.fil.pt |  Telef. 218 921 539

Assistentes de Marketing 
Sérgio Runa | sergio.runa@ccl.fil.pt |  Telef. 218 921 518 
Carla Serpa | carla.serpa@ccl.fil.pt | Telef. 218 921 545

PRESS
Pedro Bento | pedro.bento@ccl.fil.pt | Telef. 218 921 527

GERAL
portugaleconomiasocial@ccl.fil.pt | Telef. 218 921 500 | www.portugaleconomiasocial.fil.ptoao 

Bojador, Parque das Nações | 1998 – 010 Lisboa
Organização
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