
  

 

CONVITE À COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Portugal Economia Social 2019 

|Dia 10 de Dezembro – 09:00H| 

|Centro de Congressos de Lisboa – Junqueira| 

 

Início da edição marcada pelo debate sobre financiamento e 

investimento na economia social  

 

A edição de 2019 do evento "Portugal Economia Social" vai ter inicio já no dia 10 de 

Dezembro, pelas 09:00H, no Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira. A sessão de 

inauguração conta com a participação de José Mendes, Secretário de Estado do 

Planeamento, e o primeiro painel do "Fórum Empreendedorismo e Inovação Social" é 

totalmente focado no financiamento e investimento para a inclusão social. Durante dois 

dias, realiza-se um ciclo de conferências sobre as principais questões - financiamento, 

investimento, ambiente, territórios, papel social das empresas, inovação, 

empreendedorismo social, envelhecimento, inclusão, intergeracionalidade - que 

influenciam o sector da economia social.  

Em 2016, a Economia Social representava cerca de 3,0% do VAB da economia, 5,3% das 

remunerações e 6,1% do emprego remunerado da economia nacional, assegurando 

mais de 234 886 postos de trabalho remunerados, em Portugal. A saúde e os serviços 

sociais foram as áreas de atividade mais relevantes em termos de VAB e emprego. A 

área da saúde foi responsável por 24,6% do VAB e 32,1% do emprego remunerado da 

Economia Social, enquanto os serviços sociais geraram 24,3% do VAB e 29,8% do 

emprego remunerado da Economia Social. As organizações da cultura, comunicação 

e atividades de recreio congregaram quase 47% do total de unidades da CSES, e 

representaram apenas 5,0% do total do emprego remunerado e do VAB da Economia 

Social. 

Tendo em conta o impacto da Economia Social no contexto económico nacional, o 

primeiro painel do fórum é integralmente dedicado ao financiamento e investimento 

para a inclusão social, e conta com a intervenção de diversos especialistas, dos quais 

se destacam Filipe Santos, Dean da Católica - Lisbon School of Business & Economics, 

Rita Fortunato Baptista em representação da Comissão Europeia, Filipe Almeida, 

Presidente da EMPIS (Estrutura de Missão Portugal Inovação Social), Inês Sequeira, 

Diretora de Empreendedorismo e Inovação Social, da Santa Casa da Misericórdia e 

Fernando Amaro do Banco Montepio. 

No segundo painel debatem-se as boas práticas de intervenção económica e social 

das empresas e territórios. Já no dia 11 de Dezembro, realiza-se o terceiro painel sobre 

o envelhecimento sustentável e projetos intergeracionais, enquanto o quarto painel se 

dedica aos territórios inclusivos.  

 

 



Portugal Economia Social 2019 

As alterações demográficas e económicas que se estão a registar implicam novas 

necessidades, mudança de mentalidades e de paradigmas. O Portugal Economia 

Social pretende debater e apresentar soluções para esta nova realidade. Os principais 

objectivos deste encontro passam por estimular o empreendedorismo e a inovação 

social, junto das empresas, organizações e sociedade civil, para promover níveis 

superiores de coesão económica e social.  

Com esta iniciativa pretende-se, também, consolidar e qualificar o sector da economia 

social – organizações, empreendedores e financiadores - 

dinamizar projectos económicos e sociais, impulsionar o desenvolvimento local e 

regional, de forma a criar respostas para situações, públicos e regiões com maior 

vulnerabilidade. 

A edição de 2019 do Portugal Economia Social integra duas vertentes. Por um lado, o 

evento constitui-se como uma mostra de casos de sucesso, e de inovação, no 

desenvolvimento de produtos e serviços, no âmbito da economia social nacional. Por 

outro lado, adopta uma dinâmica constante de partilha de informação - através da 

realização de um ciclo de conferências, debates, apresentações temáticas e 

divulgação de casos de estudo - para promover a discussão e reflexão dos temas mais 

relevantes do sector da economia social. 

Ao longo de dois dias, o PTES faculta entradas totalmente gratuitas para visitar o 

certame, bem como acesso livre às conferências. Porém, a participação no fórum 

necessita de inscrição prévia, que pode ser efectuada online no site da FIL 

https://portugaleconomiasocial.fil.pt/inscricoes/.  

 

 

Para mais informações, por favor, contactar: 
LisbonCommunicationOffice 

Ana Paula Salgueiro TM: + 351 93 396 64 29 

apsalgueiro@lisboncommunicationoffice.com 

Maria Marques  TM: + 351 934 200 157 

mm@lisboncommunicationoffice.com 
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