
  

A Iniciativa para a Economia Cívica Portugal 

Rumo à economia cívica em Portugal

1. Visão da Iniciativa para a Economia Cívica

A. Da prestação de serviços públicos a uma economia de impacto 
societal

• O “Investimento societal”, como conceito existiu sempre. O Estado e o setor 
filantrópico investiram sempre na criação de bens de interesse para a 
sociedade. Mas esta afetação de capital não era considerada investimento 
porque nunca houve necessidade de identificar, isolar e atribuir o retorno 
deste investimento. Era a política que ditava a agenda. 

• Nos últimos anos, devidos a vários fatores amplamente conhecidos, o Estado 
viu reduzida, de forma progressiva, a sua capacidade de financiar a prestação 
de serviços e bens societais. 

• É necessário passar de uma política de financiamento de produção de bens e 
prestação de serviços societais sem retorno identificado ou quantificado a uma 
política de investimento, orientada por dados, focalizada no impacto e apoiada 
por um mix democrático de capital público e privado a investir no setor 
societal para assegurar a sua sustentabilidade financeira e a eficiência da 
produção de bens e prestação de serviços societais e a inovação. 

• É necessário expandir a economia “social” aplicando o método do 
investimento à economia do subsídio apoiando o setor na sua transição para 
um setor orientado por dados e focalizado no impacto. 

• É necessário transformar a atual “economia de interesse público” numa 
economia focalizada no impacto societal, sustentável do ponto de vista 
económico e financeiro e libertar a próxima geração de inovação social rumo a 
uma economia de base cívica. 

• É necessário identificar e aumentar o retorno do investimento público para 
construir a fase desta nova economia cívica  
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B. Porquê uma economia cívica?  

• Por economia cívica entendemos a produção, o investimento e a propriedade 
micro-massiva e democrática na criação de bens públicos. 

• A economia cívica marca uma transição da atual divisão entre produtores e 
consumidores de bens e serviços públicos para uma produção participada de 
bens e serviços públicos que envolve ativamente os Cidadãos e os seus ativos. 

• Esta transição deve envolver todos os stakeholders existentes e prever apoio 
estratégico à sua transformação em Instituições da economia cívica. 

• É necessário desenvolver uma ação concertada “de cima para baixo” e “de 
baixo para cima” para a criação do eco-sistema favorável ao desenvolvimento 
da economia cívica. A primeira cabe ao Estado, desenvolvendo os 
instrumentos, mecanismos e legislação favoráveis ao investimento de impacto 
societal; a segunda cabe à sociedade civil, organizando, no terreno, próximo 
dos cidadãos e com a sua participação ativa, as parcerias e acordos de 
impacto societal, os programas de inovação e capacitação necessários à 
transformação da economia social numa economia cívica. 

2. Estratégia da Iniciativa para a Economia Cívica

A estratégia para a Economia Cívica assenta no desenvolvimento de cinco 
clusters: 

1.  Cluster do Conhecimento: Centro para a Inovação Cívica e Social

• Investigação académica em Data (recolha, tratamento e análise de dados) 
e impacto societal (instrumentos financeiros) e Governance de sistemas 
complexos 

• Ações de investigação prática envolvendo empreendedores e entidades 
com experiência no terreno 

• Ensino em inovação social 

• Acelerador de start-ups que liguem os estudantes ao mercado 

• Parceiro tecnológico 
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2. Cluster financeiro

• Entidade bancária que catalise os recursos institucionais e da Cidadania, 
investindo-os na inovação social (democratização do capital) 

• Rede de fundos de impacto social de base local que canalizem e 
complementem os fundos de investimento social disponibilizados pelo 
Estado (Portugal Inovação Social) e pelo investimento privado (nacional e 
estrangeiro) e que invistam nas iniciativas e projetos de inovação social 
locais 

3. Cluster de aceleração e capacitação

• Acelerador do CICS (ver ponto anterior)

• Rede de aceleradores localizados nas Comunidades para a Inovação 
Cívica focalizados em dois objetivos: transição dos serviços societais 
existentes e mudança sistémica através da configuração de novas 
respostas para problemas, necessidades e desafios complexos locais 

4. Cluster Institucional e do Movimento Cívico

• Criação das Comunidades para a Economia Cívica, de âmbito local, que 
agreguem as principais Instituições públicas, privadas e da Economia 
Social para desenvolver o Programa para a Economia Cívica 

• Criação da entidade gestora da Rede (Fundação) assegurando a 
articulação entre as Instituições da Iniciativa para a Economia Cívica, a 
supervisão e controlo dos fluxos financeiros,  a ligação às plataformas 
internacionais, as relações institucionais e a coordenação da execução do 
Programa para a Economia Cívica. 

• Criação de uma plataforma colaborativa de Cidadãos para a Economia 
Cívica (Associação para a Economia Cívica) 

• Criação das Redes de Comunidades para a Economia Cívica e sua ligação 
aos Hubs de inovação social 

5. Cluster de Internacionalização

• Criação do Conselho Consultivo que reúne experts internacionais na área 
da inovação social  
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• Ligação ao EuropeLab, o cluster de inovação social promovido pela The 
Young Foundation com vista à criação das Comunidades para a Economia 
Cívica a nível europeu 

• Ligação da Rede de Comunidades para a Economia Cívica portuguesas 
aos principais Hubs de Inovação Social globais 

• Criação de uma Plataforma para o investimento social estrangeiro  
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3. Plano de Ação para a implementação da Iniciativa para a Economia Cívica

Para a implementação da estratégia exposta, foi elaborado um Plano de Ação que 
contempla as seguintes iniciativas: 
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1ª Iniciativa Constituição do Consórcio para a Economia 
Civica Feito

2ª Iniciativa Constituição do Movimento Cívico de apoio à 
IEC Em curso

3ª Iniciativa

Seleção e convite a entidades colaboradoras do 
Consórcio (Banco, entidades nacionais e 
estrangeiras que irão colaborar no Plano de 
Trabalho da IEC)

Em curso. 
Acordos 

fechados com 
várias das 
entidades 

contactadas

4ª Iniciativa
Identificação das entidades que irão ser 
convidadas para integrar as Comunidades para 
a Economia Cívica locais

Em curso. Já 
executado em 

várias das 
Comunidades

5ªIniciativa Apresentação da IEC às entidades convidadas e 
apresentação pública nas várias localidades

Em curso

6ª Iniciativa Constituição das Comunidades para a Economia 
Cívica locais

Até final de 
janeiro

7ª Iniciativa

Elaboração da proposta de candidatura do 
Consórcio à ao concurso público para a gestão 
de fundos da “Iniciativa Portugal Inovação 
Social” (lançada pelo Governo)

8ª Iniciativa
Elaboração do projeto “Centro para a Inovação 
Cívica e Social” - para a sua apresentação ao 
Programa da UE Horizonte 2020

Em 
preparação

9ª Iniciativa

Constituição da Fundação para Economia Cívica 
- entidade que irá gerir a Iniciativa para a 
Economia Cívica. O Consórcio poderá ser 
dissolv ido se os seus membros assim 
entenderem.



  

Este Plano de Ação será desenvolvido pelo Consórcio para a Economia Civica até à 
constituição da entidade gestora da Iniciativa que poderá ser, eventualmente, uma 
Fundação, uma Cooperativa ou outra entidade com personalidade jurídica que seja a 
mais idónea para cumprir a missão que lhe será confiada. 

O Consórcio é formado por um conjunto de Instituições e entidades que possuem a 
vocação, a capacidade e os recursos necessários para o desenvolvimento, nos 
próximos cinco anos, de um Programa destinado a promover a Economia Cívica em 
Portugal de acordo com a estratégia apresentada no passado dia 25 de setembro 
publicamente pelos promotores da iniciativa. O Consórcio é um Acordo privado 
celebrado entre as partes, aberto a todas as Instituições que partilhem os valores, 
princípios e objetivos da Iniciativa para a Economia Cívica. 

Presentemente são membros do Consórcio as seguintes pessoas e Instituições 

Maria do Carmo Marques Pinto - Chefe do Consórcio 
Filippo Addarii - Membro da Equipa 
Indy Johar - Membro da Equipa 
Paola Bergamaschi - Membro da Equipa 
The Young Foundation 
Vieira de Almeida & Associados 
Câmara Municipal de Bragança 
Câmara Municipal do Fundão 
Câmara Municipal de Gondomar 
Câmara Municipal de Gouveia 
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
Câmara Municipal de Vila Real 
Universidade de Évora 

O Consórcio conta com o apoio institucional da Fundação Oriente. Está em curso a 
elaboração de um Protocolo com a Universidade de Lisboa para a apresentação do 
projeto do Centro para a Inovação Cívica e Social ao Programa da UE “Horizon 2020”. 

O Consórcio está também a elaborar Protocolos de Colaboração com um conjunto de 
entidades nacionais e estrangeiras com competências e experiência comprovada 
nas áreas do investimento social, impacto social, concessão e gestão de subsídios, 
aceleração e capacitação. Alguns destes acordos já estão fechados o que permite 
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começar a operacionalizar o Programa de Trabalho da IEC (ver no final do 
documento). 

A missão do Consórcio é tripla:  

(a) Desenvolver o Programa para a Economia Cívica em Portugal, em particular criar 
a infraestrutura institucional necessária (Fundação para a Economia Cívica, 
Movimento Cívico de Apoio à Iniciativa para a Economia Cívica) 

(b) Preparar, a curto prazo, a proposta de gestão das linhas de financiamento do da 
Iniciativa governamental que se denomina “Iniciativa Portugal Inovação Social” e a 
proposta para a apresentação ao Programa Horizon 2020 do projeto de criação 
do Centro para a Inovação Cívica e Social e  

(c) Captar financiamento para o desenvolvimento do Programa nos próximos cinco 
anos para garantir a sua sustentabilidade. 

Visam-se em concreto, as seguintes fontes de financiamento: 

★ Programa da UE Horizon 2020 para a criação do Centro para a Inovação Cívica e 
Social mediante a apresentação de um projeto conjunto com a Universidade de 
Lisboa, a Universidade de Wolverhampton, a Altascuola di Specializzazione da 
Milano & Turino Politecnici, Universidade de Heidelberg assim como outras 
Universidades europeias de prestígio na área da inovação social; 

★ Banco do Conselho da Europa para a inovação social e de outras instituições 
financeiras internacionais similares; 

★ Capitais filantrópicos nacionais e estrangeiros orientados para o apoio a 
iniciativas de impacto societal; 

★ Fundo EuSEF de dimensão ibérica em parceria com entidades espanholas à 
participação do Social Innovation Accelerator (European Investment Fund)  

★ Linhas de Microfinança do Programa EaSI da UE gerido pelo European 
Investment Fund. 

★ Programas da UE e internacionais que possam contribuir para o desenvolvimento 
da missão do Consórcio e dos projetos e iniciativas que irá apoiar (Programa 
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Easi). 
★ Programas Operacionais - Portugal 2020 - de apoio à investigação e 

desenvolvimento, formação de capital humano, criação de empresas, na área do 
ambiente e agricultura e desenvolvimento rural, entre outras.  

4. Arquitetura institucional da Iniciativa para a Economia Cívica

Fundação para a Economia Civica - assegura a articulação entre as Instituições da 
Iniciativa para a Economia Cívica, a supervisão e controlo dos fluxos financeiros,  a 
ligação às plataformas internacionais, as relações institucionais e a coordenação da 
execução do Programa para a Economia Cívica. Como ficou explicado mais acima, 
esta entidade poderá assumir a forma de uma Fundação privada mas não estão 
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descartadas outras formas jurídicas, tais como a Cooperativa ou uma forma 
societária.  

Movimento Cívico de Apoio à Iniciativa para a Economia Cívica - Plataforma 
mobilizadora de Cidadãos que partilham valores, princípios e objetivos da Iniciativa 
para a Economia Cívica. O objetivo desta Plataforma é criar um Movimento cívico 
nacional de apoio ao desenvolvimento da Iniciativa para a Economia Cívica.  

Comunidades para a Economia Cívica - Plataforma, de base local, promovida pelo 
parceiro do Consórcio local, cujo objetivo é criar o eco-sistema idóneo para a 
configuração de novas respostas às necessidades, problemas e desafios locais. 
Estas Comunidades estão formadas por entidades locais, públicas, privadas ou do 
âmbito da economia social e são escolhidas pelo parceiro local em função dos ativos 
que possuem (institucional, financeiro, legal, técnico, humano) e que podem ser úteis 
para criar o eco-sistema mais favorável à configuração das novas respostas. Uma 
vez constituídas as plataformas, estas acordam desenvolver o Programa de Trabalho 
da Iniciativa para a Economia Cívica de acordo com o procedimento nele 
estabelecido. (ver diagrama).  

5. Programa de Trabalho da Iniciativa para a Economia Cívica 

A Iniciativa para a Economia Cívica tem como objetivo, como ficou exposto, 
desenvolver um Programa de Trabalho que permita configurar novas respostas para 
os problemas, necessidades e desafios locais mais complexos. Tanto o sistema 
institucional que está a criar, como as parcerias que está a construir, como os 
mecanismos financeiros a que opta estão orientados, em última análise, para 
promover iniciativas e projetos inovadores e sustentáveis para que possam dar uma 
resposta viável e geradora de riqueza e emprego a esses desafios. 
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O Programa tem como objetivos: 

★ Configurar soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios, problemas e 
necessidades locais; 

★ Apoiar a transformação e modernização das atuais entidades/Instituições que 
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oferecem respostas às problemáticas societais locais; 

★ Apoiar a criação de novas entidades/empresas que possam contribuir para a 
produção/prestação de bens e serviços públicos; 

★ Apoiar a configuração de novas medidas de políticas públicas locais. 

De acordo com as linhas orientadoras da estratégia enunciada em anexo, para 
alcançar os objetivos expostos, considera-se necessário e desejável envolver toda a 
Cidadania tanto a nível da discussão dos objetivos e resultados como a nível da 
própria configuração das respostas a implementar.  

De realçar que o Programa vai acompanhado de recursos financeiros e de programas 
de capacitação que visam dar apoio material aos projetos/iniciativas selecionadas que 
permitam assegurar a sua sustentabilidade a longo prazo. 

Embora cada uma das Comunidades possua a sua própria dinâmica e o Programa 
seja adaptado tanto à problemática como ao contexto local, pretende-se que as 
Comunidades constituam uma Rede nacional e se integrem dentro de redes europeias 
e internacionais similares. Considera-se fundamental para o êxito dos Programas não 
só ter acesso às redes de conhecimento internacional como também às melhores 
práticas existentes. Por outro lado, a conexão nacional e internacional permitirá 
também às Comunidades locais integrantes do Consórcio para a Economia Cívica 
apresentarem os resultados que vão sendo constatados, divulgar a experiência 
adquirida durante o processo e contribuírem para o estabelecimento de boas práticas 
internacionais. 

Esquemáticamente, o Programa para a Economia Cívica – que se desenvolverá 
durante cinco anos – será adaptado de forma flexível e dinâmica a cada Comunidade, 
é constituído pelas seguintes fases ou passos: 

1. Constituição da Comunidade para a Economia Cívica local 

A Comunidade será constituída pelas Instituições/entidades que, pelas suas 
competências, ativos e papel na sociedade local, possam contribuir de forma mais 
eficaz para os objetivos do Programa. Entre todos será assinado um Acordo 
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escrito que determinará os objetivos, funções, organização e funcionamento. 

2. Criação de um Focus Group 

Num segundo momento, a Comunidade instituirá um Focus Group, constituído 
por peritos em várias matérias de interesse público, investigadores, profissionais 
e empresários. O objetivo deste grupo é o mapeamento da realidade societal local 
e a recolha de dados que a possam caracterizar (Estudos, Estatísticas, 
Relatórios, Indicadores, etc). Nesta tarefa o Grupo será apoiado pelo Centro para 
a Inovação Cívica e Social, mencionado na presente proposta e que fará parte da 
Rede para a Economia Cívica. Os resultados deste Grupo serão divulgados 
publicamente e estarão disponíveis para consulta pública. 

3. Debate Público  

Num terceiro momento, a Comunidade organizará Debates Públicos alargados e 
aprofundados, mediante a organização de várias iniciativas de natureza e formato 
diversos, com a finalidade de envolver toda a Cidadania local na análise, 
identificação e caracterização dos principais problemas, necessidades e desafios 
locais e na discussão das propostas de iniciativas que a Comunidade levará a 
cabo no quadro do Programa para a Economia Cívica. 

4. Fixação dos âmbitos de intervenção e resultados a atingir (Acordo de 
Impacto) 

Com base nos resultados deste Debate Público alargado, a Comunidade 
identificará os âmbitos, necessidades, problemas ou desafios que serão 
abordados no quadro do Programa para a Economia Cívica e determinará quais 
devem ser os resultados a atingir em cada um dos âmbitos assim como o impacto 
esperado. Com o apoio do Centro para a Inovação Cívica e Social serão 
identificadas as metodologias de avaliação desses impactos assim como os 
indicadores que serão monitorizados ao longo do processo. 

  12



  

5. Instrumentos de intervenção do Programa 

O Programa prevê três instrumentos básicos de apoio à configuração das 
eventuais respostas aos resultados a atingir em cada um dos âmbitos de 
intervenção:  

★ Prémios/subsídios 

★ Contratos 

★ Financiamento do impacto 

Estes três instrumentos podem ser combinados numa mesma iniciativa de 
forma simultânea no tempo ou consecutivamente ao longo de um 
determinado período  

6. Categorias de iniciativas a apoiar 

As iniciativas a apoiar no quadro do Programa podem ser categorizadas da 
seguinte forma: 

★ Novas medidas de política pública; 

★ Re-invenção institucional; 

★ Start-ups; 

★ Transformação corporativa; 

★ Campanhas/Movimentos cívicos 

  

7. Elaboração e aprovação das bases para os Concursos 

Posteriormente, será criado um Grupo d8Trabalho, dentro da Comunidade e 
aberto à participação da Cidadania, que terá como objetivo preparar as bases e a 
regulamentação dos Concursos que serão abertos para a apresentação de 
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projetos e iniciativas que apresentem respostas capazes de alcançar o impacto 
fixado pela Comunidade para cada um dos âmbitos identificados como 
prioritários. O Concurso é de âmbito local, nacional e internacional e será 
divulgado amplamente pelas Redes europeias e internacionais às quais a Rede 
de Comunidades para a Economia Cívica pertence.  

8. Apresentação pública das iniciativas e projetos 

Será organizada uma apresentação pública das iniciativas e um júri formado por 
pessoas de reconhecido mérito e prestígio de âmbito local, nacional e 
internacional selecionará as iniciativas de maior mérito à luz dos critérios 
estabelecidos. 

9. Centro para a Economia Cívica – Programas de Capacitação 

A Comunidade local disponibilizará um espaço que se denominará Centro para a 
Economia Cívica onde se desenvolverão, posteriormente, intensos Programas 
de Capacitação que envolvem a participação e colaboração de equipas de 
formadores de reconhecida experiência e mérito, nacionais e internacionais, 
associados à Rede para a Economia Cívica e cujo objetivo é organizar e fornecer 
todos os meios, instrumentos e métodos de formação e capacitação necessários 
para assegurar a viabilidade/sustentabilidade dos projetos e a realização dos 
resultados esperados e fixados pela Comunidade. A Comunidade local deve 
também disponibilizar uma equipa de trabalho que possa organizar e acompanhar 
o desenvolvimento do Programa para a Economia Cívica.  

10. Rede de Comunidades para a Economia Cívica 

As Comunidades para a Economia Cívica que participam no Consórcio estarão 
ligadas em Rede, partilhando vários serviços, nomeadamente os seguintes: 

★ Recolha, tratamento, análise e partilha de dados relativos à 
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caracterização das necessidades, problemas e desafios locais assim 
como à caracterização e desenvolvimento das iniciativas e projetos 
apoiados; 

★ Serviços de capacitação; 

★ Participação em eventos de interesse comum; 

★ Acesso às melhores práticas; 

O elo de ligação entre as Comunidades será a Fundação para a Economia Cívica 
cuja função é, entre outras e neste aspeto particular, criar uma base de dados 
relativa à experiência em curso, aberta ao público, que possa ser aproveitada 
para a configuração de novas Comunidades locais.    

11. Ligação às Redes Europeias e Internacionais de Hubs de Inovação 

A Rede de Comunidades para a Economia Cívica em Portugal estará ligada aos 
Hubs Europeus e Internacionais que formam parte das Redes às quais a Young 
Foundation está associada. O acesso a estas Redes de Conhecimento e 
Experiência permitirá tanto às próprias Comunidades como às iniciativas e 
projetos que serão desenvolvidos no âmbito das Comunidades, acederem às 
melhores práticas internacionais neste âmbito. 

12. Monitorização dos dados 

Durante todo o processo de capacitação serão recolhidos dados que permitirão 
monitorizar a aplicação dos critérios de avaliação do impacto de cada iniciativa e 
a . Nesta fase, o Centro para a Inovação Cívica e Social assim como o parceiro 
tecnológico do Consórcio assumem um papel de relevância na recolha, 
tratamento e análise de dados.  

13. Financiamento – Fundo Local para a Economia Cívica 
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Será constituído um Fundo de Investimento Social local alimentado, por um lado 
pelos fundos disponibilizados pelo Consórcio para a Economia Cívica e, por outro, 
por fundos locais assim como crowdfunding. O Consórcio pensa também 
desenvolver uma linha de micro-crédito específica para os apoios a projetos de 
dimensão mais reduzida. 

14. Comité de Investimento – financiamento dos projetos 

O financiamento dos projetos é determinado pelo Comité de Investimento do 
Consórcio. Cabe recordar que nele tem assento, com direito a voto, um 
representante da cada Comunidade local. 

15. Duração dos Programas de Capacitação 

Não é possível apor um termo fixo ao Programa de Capacitação, uma vez que a 
natureza dos projetos será diversa. No entanto, pode-se adiantar que o mesmo 
não deverá ultrapassar os nove meses.  

16. Transparência e Prestação de contas 

Durante todas estas fases do Programa para a Economia Cívica serão 
organizados debates públicos, apresentações públicas, Conferências e outro tipo 
de iniciativas destinadas não apenas a envolver a Cidadania na discussão e 
análise das problemáticas locais e dos projetos que estão a ser apoiados mas 
também para dar projeção e relevo nacional e internacional à iniciativa que está a 
ser desenvolvida pela Comunidade. 

Cabe ter em consideração que o Programa descrito não é um Programa fechado, 
muito pelo contrário. Nesse sentido, o que ficou apresentado é apenas um esboço que 
esquematiza as várias fases, mecanismos e instrumentos que se consideram 
necessários para desenvolver a estratégia para a construção de Comunidades para a 
Economia Cívica a nível local. 

______________
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