Carta de Compromisso
da

Rede de Cidades Portuguesas –
Capital Europeia da Economia Social 2021
subscrita pelos Municípios de
Braga, Cascais, Coimbra, Sintra e Torres Vedras
e a CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social

#CEE S 2021

B R AGA

CAS CA I S

COI M BRA

SI NTRA

TOR R ES V ED RAS

Considerando que:

1. A Economia Social tem vindo a afirmar-se e a ganhar cada
vez mais relevância, quer a nível europeu, quer a nível
nacional;
2. A União Europeia tem vindo a desenvolver esforços
tendentes

à

reconhecimento

promoção,
da

Economia

consciencialização
Social,

com

e

especial

destaque para as Declarações de Luxemburgo (2015), de
Madrid (2017) e as Declarações das Capitais Europeias da
Economia Social de Maribor (2018-SL), de Estrasburgo (2019FR) e de Toledo (2020-ES), assim como, o “Plano de Ação
Europeu para a Economia Social”, em fase de preparação;
3. O setor da Economia Social possui em Portugal uma história
de

reconhecimento,

materializada

na

proteção

constitucional que lhe é conferida pelo art.º 80º da
Constituição da República Portuguesa;
4. São princípios orientadores da Economia Social o primado
das pessoas e dos objetivos sociais; a adesão e
participação livre e voluntária; o respeito pelos valores da
solidariedade, da igualdade e da não discriminação, da
justiça

e

da

equidade,

da

transparência,

da

responsabilidade e da subsidiariedade; assim como a
afetação de excedentes à prossecução dos fins sociais,

entre outros, consagrados na Lei de Bases da Economia
Social;
5. A Economia Social desempenha um papel fundamental para
o progresso das comunidades, em especial, criando
emprego de qualidade, promovendo a coesão económica,
social e territorial, aprofundando a solidariedade e a
cidadania plena e apostando no desenvolvimento inclusivo,
a par da inovação tecnológica, ambiental e social;
6. Constituem atribuições dos municípios a promoção e
salvaguarda

dos

interesses

próprios

das

respetivas

populações, nomeadamente nos domínios saúde, ação
social, desporto, habitação, educação, cultura e lazer, nos
termos do art.º 23º do regime jurídico das autarquias locais
aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;
7. Compete às Câmaras Municipais deliberar sobre o
desenvolvimento de parcerias com outras entidades e
organismos,

legalmente

constituídos,

com

vista

à

prossecução dos interesses coletivos;
8. Considerando, ainda, que os signatários da presente Carta:


Reconhecem a importância da Economia Social para um
desenvolvimento local integrado e sustentável, não
apenas pelo enorme contributo para a coesão social,
participação e cidadania ativa, mas também em termos
económicos, pela sua importância na criação de valor e

de emprego, contribuindo assim também para o equilíbrio,
bem-estar e crescimento económico integrado;


Destacam a potencial e crescente importância da
Economia Social para a sustentabilidade e preservação
ambiental e para a economia circular, representando um
importante contributo para a construção de uma Europa
com Impacto Neutro no Clima, Verde, Justa e Social;



Enfatizam a

importância

de aprofundar

e tornar

transversal ao território nacional, o conhecimento sobre a
Economia

Social

e

os

seus

contributos

para

o

desenvolvimento e crescimento económico, bem como,
para a coesão social e territorial;


Relevam como prioritário o fomento do trabalho em rede
e

a

constituição

de

parcerias

multiníveis,

numa

abordagem bottom-up, com um primeiro nível territorial
micro, através da criação e dinamização de Redes Locais
de Promoção da Economia Social, ou de outras estruturas
de parceria existentes no concelho (ex: Rede Social), que
funcionem como verdadeiras plataformas de diagnóstico,
monitorização

e

planeamento

constantes,

agindo

cirurgicamente em torno de Estratégias Locais de
Promoção da Economia Social, com dois focos essenciais
e transversais: Organizações e Comunidade;


Advogam

como

essencial, a

um

nível

macro,

a

prossecução de um trabalho intermunicipal de dimensão
nacional, na promoção da Economia Social que,

consubstanciado num sistema nacional de territórios
promotores do setor, tenha representatividade e avance,
em conjunto com os restantes países da Europa, na
construção de uma agenda partilhada, centrada na
busca de estratégias e soluções, na criação de sinergias
e na partilha de know-How e assente nas estruturas legais
europeias, bem como, no desenvolvimento das redes
internacionais já existentes;


Reconhecem e valorizam a ação desenvolvida pelas
organizações da Economia Social enquanto parceiros
estratégicos do poder local, para enfrentar os novos
desafios da contemporaneidade, nomeadamente, o
combate às desigualdades e à exclusão social, a
erradicação da pobreza, a regeneração demográfica e a
transição climática e digital;



Reconhecem e pretendem promover as prioridades
definidas para o corrente trio presidencial do Conselho da
União Europeia, no que diz respeito a: Proteção dos
Cidadãos e das Suas Liberdades; Desenvolvimento da
Nossa Base Económica – O Modelo Europeu para o
Futuro; Construção de uma Europa com Impacto Neutro
no Clima, Verde, Justa e Social; e, Promoção dos Valores
e os Interesses da Europa no Mundo.

Os Municípios de Braga, Cascais, Coimbra,
Sintra e Torres Vedras e a CASES Cooperativa António Sérgio para a
Economia Social formalizam o compromisso
de constituir a Rede de Cidades
Portuguesas – Capital Europeia da
Economia Social 2021, no âmbito da qual se
comprometem a:

I.

Contribuir para as principais prioridades e objetivos
estratégicos da União Europeia, tais como: desenvolvimento
mais inteligente, sustentável e inclusivo, coesão social, pleno
emprego e luta contra a pobreza, democracia participativa,
melhor governação, desenvolvimento sustentável;

II.

Trabalhar ativamente com a União Europeia, nas suas várias
estruturas, na promoção dos valores e princípios da
Economia Social, na criação de bases legais e fiscais
favoráveis

ao

seu

desenvolvimento

equilibrado

e

prossecução dos seus objetivos;
III.

Trabalhar em rede, potenciando a partilha de boas práticas
no âmbito da Economia Social;

IV.

Estabelecer parcerias estáveis de colaboração com as
entidades da Economia Social e instituições públicas e
privadas, com vista ao desenvolvimento de modelos

inovadores de governança local em torno do setor e de uma
nova cultura de empreendedorismo social;
V.

Estimular a participação e o envolvimento dos atores da
Economia Social e contribuir para a capacitação, avaliação
de impacto e sustentabilidade das suas Organizações e dos
agentes e empreendedores sociais;

VI.

Fomentar a criação de ecossistemas locais promotores da
inovação social que concorram para incrementar e acelerar
a plena inclusão de cidadãos e comunidades em situação
de vulnerabilidade ou em risco social;

VII.

Desenvolver, durante ano de 2021, para assinalar o seu
estatuto de Capital Europeia da Economia Social, em
articulação com a CASES, um conjunto de iniciativas âncora
e outras de relevante interesse para o setor da Economia
Social, que fazem parte integrante de um programa de ação
comum, anexo à presente Carta;

VIII.

Manter ativa, após 2021, a Rede agora criada, com a
possibilidade do seu alargamento a outros municípios de
Portugal,

que

partilhem

dos

princípios

e

valores

consubstanciados na presente Carta de Compromisso.

Sintra, 29 de março de 2021
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Programa Anual
Eventos da

Rede de Cidades Portuguesas –
Capital Europeia da Economia Social 2021

#CEE S 2021

Programa
1.º Trimestre

B R AGA

CAS CA I S

COI M BRA

SI NTRA

TORRES V EDRAS

SINTRA

APRESENTAÇÃO PÚBLICA
Rede de Cidades Portuguesas – Capital Europeia da Economia
Social 2021
DATA
29 de março 2021

BRAGA
– Urbact
Winter School
TEMA
Políticas e Soluções de habitação para a pessoas em situação de sem abrigo
DATA
3,4 e 5 de março 2021

BRAGA
– Universidade do Minho
TEMA
O Empreendedorismo Social e sua relevância no quadro da 4ª Revolução
Industrial
DATA
16 de março 2021

SINTRA
TEMA
Ações de Capacitação para dirigentes das entidades da Economia Social, do
concelho de Sintra, nas áreas da gestão estratégica, financeira, de recursos
humanos e comunicacional.
DATA
A realizar ao longo de 2021

BRAGA
Parceria Estratégica com Instituto FURIM, Noruega
TEMA
Desenvolvimento de uma Conceito de Academia de Empreendedorismo Social
para refugiados
DATA
março, maio, julho, setembro e novembro de 2021

Programa
2.º Trimestre

B R AGA

CAS CA I S

COI M BRA

SI NTRA

TORRES V EDRAS

TORRES VEDRAS

OUTROS TEMAS
Conferência por José António Vieira da Silva acerca do Pilar
Europeu dos Direitos Sociais, criação de emprego e a economia
social e Intervenção da REVES sobre relação entre economia
social e autoridades locais.
DATA
28 de abril 2021

BRAGA

TEMA
A Inovação Social na promoção da Economia Social
DATA
junho /julho de 2021

BRAGA
– HPH 2021
TEMA
Desenvolvimento de Modelos de Negócio em Empreendedorismo Social
DATA
De 08 abril a 08 maio de 2021

TORRES VEDRAS

TEMA
O Consórcio para a criação de uma parceria de aprendizagem entre pares
(PLPs), constitui uma oportunidade de partilha de conhecimento e experiência

entre os países e stakeholders participantes nos temas Medição de Impacto
Social, com especial enfoque na Investigação Interdisciplinar e na
Comunicação Multissetorial. Esta PPL é coordenada pela ESSEC Business Scholl
– Social Impact Assessment Lab (France), tendo como parceiros o Human
Power Hub de Braga (Portugal), Município de Torres Vedras (Portugal), Trinity
College (Ireland), Harvard University - Social Innovation and Change Initiative
(United States), Haut Commissariat à l’ESS, Haut Commissariat à l’Inclusion,
Conseil Départemental du Val d’Oise, Deloitte Foundation, Devoteam
Foundation, BNP Paribas Asset Management, Veolia Pop Up international
network, Llubjana University incubator (Slovenia), Ennovent (India), Acumen+
(United States), e MakeSense (Mexico).
DATA
abril a setembro de 2021

SINTRA
(Ciclo de Música Barroca)
TEMA
Os Concertos nas Igrejas - São concertos de música barroca/sacra e têm lugar
em seis Igrejas Paroquiais do Concelho de Sintra levando temas, intérpretes e
formações musicais de excelência a toda a população.
DATA
De 23 de abril a 21 de maio. Todas as sextas-feiras e um sábado, dia 24 de
abril.

TORRES VEDRAS

TEMA
A produção e a divulgação de conhecimento sobre a economia social, é um
requisito basilar para uma adequada definição de estratégias, objetivos e
metas; - potenciar sinergias e a participação; e, - aumentar o
autoconhecimento, eficácia e eficiência organizacional, contribuindo assim
para a prossecução dos objetivos da economia social.
DATA
5 e 12 de maio

COIMBRA
TEMA
Impacto do Covid-19 na Economia Social

DATA
maio 2021

TORRES VEDRAS

TEMA
A partilha de boas-práticas, e a aquisição de conhecimentos em relação a
experiências internacionais em torno da economia e desenvolvimento social,
são essenciais para o fomento da economia social local e regional. Esta edição
do evento internacional ESER, que contará com peritos da Comissão Europeia,
será centrada no emprego inclusivo, empreendorismo e inovação social, e
promoção da economia social.
DATA
6,13,20,27 de maio, 3 de junho

BRAGA
para Empresas de Braga sobre Investimento de Impacto
TEMA
Formação sobre Investimento de Impacto para o tecido empresarial do
Município de Braga
DATA
maio de 2020

SINTRA

TEMA
Esta exposição, comemorativa dos 25 anos da Elevação de Sintra a Património
Mundial, procura, através da reunião de obras de diferentes períodos (da
Antiguidade à contemporaneidade), expressar e celebrar as múltiplas formas
como esta montanha e o seu território constituiu, desde tempos imemoriais, um
poderoso atrativo da atenção dos artistas e, sobretudo, um motor da sua
criatividade
DATA
14 de maio a 17 de outubro | MUSA – Museu das Artes de Sintra

BRAGA
– Visitas de
Estudo
TEMA
Cooperação Ibérica na promoção da Economia Social e Inovação Social.
Realização de Visitas de Estudo e Cooperação com os Centros de Inovação
Social de Bilbao, Saragoça, Málaga e Santiago de Compostela
DATA
maio, junho, julho e setembro de 2021

COIMBRA
AVALIAÇÃO E MEDIÇÃO DO IMPACTO DA ECONOMIA
SOCIAL”
TEMA
Avaliação e Medição do Impacto da Economia Social – Práticas e Tendências
DATA
junho 2021

TORRES VEDRAS

TEMA
A forma e os meios de comunicação utilizados para a difusão de informação e
conhecimento são essenciais para a sua acessibilidade ao público. Com o
intuito de criar formas apelativas, criativas e simples de comunicar sobre
economia social com a população será lançada esta primeira edição de
ilustrações com dados provenientes do Atlas da Economia Social do Município.
DATA
Primeiro lançamento - maio de 2021

SINTRA
TEMA
Festival de Sintra – É uma referência no panorama cultural do país e sem
dúvida uma marca do concelho de Sintra no que diz respeito aos espetáculos
de música clássica. O Festival de Música de Sintra, assume-se, cada vez mais,
com um programa eclético e de enorme prestígio musical nacional e
internacional.

Serão realizados 6 concertos (3 de Ópera e 3 de música clássica), com entrada
gratuita.
DATA
14, 15, 17, 19, 20 e 25 de junho

SINTRA
TEMA
Tendo por base o Ano Internacional das Frutas e Legumes, assinalado pelas
Nações Unidas, pretende-se uma abordagem com temas relacionados,
predominando os workshops para os participantes sobre as temáticas do
desperdício alimentar, biorresíduos, nutrição e alimentação saudável,
compostagem, biodiversidade, hortas urbanas, polinizadores, entre outros
DATA
Junho

CASCAIS

TEMA
Realização de estudo sobre as organizações da economia social ao nível:
i.
da natureza e tipologia da sua ação;
ii.
dos seus modelos de gestão organizacional;
iii.
o peso na economia local e empregabilidade
iv.
do uso de soluções de inovação tecnológica
Para além de uma caracterização e retrato das organizações da economia
social, que abranja a diversidade de organizações, pretende-se com este
estudo definir o perfil a alcançar para este sector até 2030.
DATA
junho a setembro 2021

SINTRA
TEMA
Numa atmosfera de histórias e lendas fascinastes, o visitante é convidado a
acompanhar personagens da época medieval a fazer um percurso pelos
principais espaços da idade média sintrense, conciliando a componente lúdica
do teatro ao ar livre com a componente de divulgação histórica
DATA
5 junho/7 julho/3 agosto | Centro Histórico de Sintra

Programa
3.º Trimestre

B R AGA

CAS CA I S

COI M BRA

SI NTRA

TORRES V EDRAS

CASCAIS

TEMA
aprovação de uma Declaração, incidindo sobre o “Plano de ação
para a Economia Social”.
DATA
3.º trimestre 2021

COIMBRA
TEMA
Social Innovation Summit 2021
DATA
julho 2021

CASCAIS
TEMA
Realização de seminário com convidados e experiências sobre o papel da
economia social no futuro nos seguintes temas: (i) A economia social e o bem
estar, (ii) Inovação tecnológica no social e (iii) O papel da economia social na
empregabilidade.
DATA
julho 2021

SINTRA
TEMA
Ópera na Rua – é um evento que ocorre em espaços ao ar livre, nas Freguesias
do Concelho. Pretende levar a música clássica, a ópera à rua, democratizando
o acesso a este tipo de eventos, que habitualmente grande parte da
população não usufrui.
DATA
Todas as sextas-feiras e sábados (2, 3, 9, 10, 16, 17, 22 e 23 de julho)

CASCAIS
TEMA
Construção da agenda local para a economia social que integre as
orientações europeias da “Declaração Cascais 2021” e as metas do Plano
Estratégico de Desenvolvimento Social de Cascais.
Cerimónia de assinatura da Agenda Local para a Economia Social de Cascais
por parte das entidades da Rede Social de Cascais.
DATA
julho (ou setembro) 2021

TORRES VEDRAS

TEMA
Competence sharing in Socially responsible PROcurement ”(COSPRO) pretende
organizar um conjunto de missões da economia social que suportem o
lançamento de uma comunidade aberta / rede de práticas de compras
públicas socialmente responsáveis entre os 6 países participantes (Itália,
Espanha, Portugal, Suécia, Dinamarca e Bulgária).
DATA
agosto e setembro (Missão de Torres Vedras)

CASCAIS

TEMA
Produção de um documentário que acompanha o Retrato territorial das
organizações da economia social em Cascais. O documentário visa apresentar
a situação da economia Social em Cascais em 2021 e dar conta dos desafios
que se colocam para o desenvolvimento desta área.
A produção do documentário visa implementar um processo coletivo de
reflexão sobre esta temática, ao nível das organizações sociais do concelho, e
permitirá registar o “ponto de partida” do desenvolvimento da Agenda Local
para a Economia Social de Cascais.
DATA
Conclusão em setembro 2021

SINTRA
TEMA
Mostra do trabalho desenvolvido pelas organizações da Economia Social, em
Sintra, nas várias áreas de atuação
DATA
setembro/outubro

BRAGA
TEMA
Promoção de ações de disseminação das Ações da Cidade Braga, no âmbito
da Rede Nacional – Capital Europeia da Economia Social 2021
DATA
setembro e outubro de 2021

SINTRA
º
TEMA
A 1ª edição do Encontro de Teatro Tradicional Dom Roberto, tem como objetivo
contribuir para a divulgação e dignificar esta forma de teatro popular com três
séculos de existência em Portugal. Tem sobrevivido ao longo dos tempos
graças à paixão e perseverança de mestres que transmitiram oralmente o
testemunho a diversas gerações de bonecreiros. Os Valdevinos vão reunir neste
evento estes artistas e contribuir para a divulgação desta arte tão genuína,
candidata a património cultural e imaterial, elegendo Sintra como concelho
acolhedor desta iniciativa.
DATA
10, 11, 12 setembro | Vila de Sintra e Jardim da Anta em Agualva

TORRES VEDRAS
TEMA
A procura de soluções visando a melhoria da qualidade de vida da
comunidade inspirará um Bootcamp dirigido a jovens do município, que tem
como mote a procura de soluções construídas em torno das especificidades
locais. Em colaboração com entidades da Economia Social local, e tendo como
base a inovação e a criação de impacto coletivo, serão construídas,
apresentadas e testadas propostas de intervenção territorialmente focadas.

DATA
Ativação - setembro e outubro de 2021
Bootcamp - novembro de 2021
Impacto - a partir de novembro de 2021

BRAGA
– Road
Show
TEMA
Promoção das Iniciativas de Impacto Social dos Empreendedores Sociais e de
Impacto Social de Braga
DATA
setembro e outubro de 2021

TORRES VEDRAS
TEMA
Com o objetivo de criar impacto social e impacto coletivo, esta comunidade de
prática responderá a desafios práticos, aplicados às mudanças que as
entidades da economia social identificam como prioritárias no município, e terá
como destaque os momentos de capacitação proporcionados aos
participantes.
DATA
setembro a dezembro de 2021

Programa
4.º Trimestre

B R AGA

CAS CA I S

COI M BRA

SI NTRA

TORRES V EDRAS

COIMBRA
TEMA
Desenvolvimento local, regional, transfronteiriço e da
internacionalização
DATA
4.º trimestre 2021

CASCAIS

TEMA
Evento composto por várias iniciativas, promovidas pelas instituições
concelhias, que visa aproximar a comunidade às organizações de economia
social, aumentando o conhecimento sobre os recursos sociais disponibilizados
e criando um maior envolvimento dos públicos mais jovens em projetos cívicos e
comunitários.
DATA
outubro 2021

COIMBRA

TEMA
Financiamento da Economia Social no Horizonte 2030
DATA
outubro 2021

TORRES VEDRAS
| Edição Especial
TEMA
A exibição de filmes ou documentários centrados na economia social, e, na
importância da mesma para o desenvolvimento social e comunitário e para a
qualidade de vida da população, dão o mote para o debate e
consciencialização em torno do tema.
DATA
outubro e novembro de 2021

BRAGA
TEMA
Promoção Internacional de Atores e Agentes da Economia Social,
Empreendedores Sociais e Mostra de boas práticas.
DATA
novembro de 2021

TORRES VEDRAS

TEMA
A partilha de boas-práticas, e a aquisição de conhecimentos em relação a
experiências internacionais em torno da economia e desenvolvimento social,
são essenciais para o fomento da economia social local e regional. Esta edição
do evento internacional ESER, que contará com peritos da Comissão Europeia,
será centrada nas questões ambientais e sustentabilidade, assim como nas
transições digitais e verdes, e sociais, e no contributo da economia social para
as mesmas.
DATA
11 e 12 de novembro

CASCAIS
TEMA
Criação de Observatório com as organizações sociais do concelho de Cascais
que realize a monitorização da situação social do concelho, e o
aprofundamento do conhecimento sobre a economia social, através de
projetos de investigação-ação em áreas estratégicas para este sector.
DATA
novembro 2021

TORRES VEDRAS

TEMA
As incubadoras de inovação social são estruturas naturalmente potenciadoras
do desenvolvimento social e da economia social. Equacionando-se a criação
de uma incubadora de inovação social regional no município de Torres Vedras,
é objetivo deste encontro possibilitar o debate em torno de temas-chave, e, a
criação de sinergias e a partilha de boas-práticas entre estas estruturas.
Co-organizado com CASULO – Incubadora de Inovação Social Loulé Algarve,
onde se realizará a primeira sessão, estando prevista uma segunda sessão no
início de 2022 em Torres Vedras.
DATA
novembro de 2021 (Sessão em Loulé)

TORRES VEDRAS
ª
TEMA
Realização da 2ª Edição (tendo a 1ª Edição ocorrido em 2020) do Atlas da
Economia Social do Município de Torres Vedras, abordando-se novas
temáticas, em particular a análise da atividade da economia social municipal à
luz das orientações programáticas do Plano de Ação para a Economia Social
da Comissão Europeia (2021-26)
DATA
dezembro de 2021

BRAGA
TEMA
Criação de Rede de Cooperação Europeia entre Cidades tituladas de Capital
Europeia de Economia Social
DATA
dezembro de 2021

SINTRA
TEMA
Atividades Gímnicas
DATA
11 de dezembro de 2021 no Pavilhão Municipal de Casal Cambra

TORRES VEDRAS

TEMA
A socialização para a cidadania e participação ativa, e, a importância da
economia social para a criação de bem-estar social e qualidade de vida são
essenciais para despertar consciências e vontades, e, assim, proporcionar o
surgimento de agentes promotores de mudança social e de desenvolvimento.
A criação desta maleta, desenvolvida em colaboração com as equipas
da Paços Galeria Municipal e Fábrica das Histórias-Casa Umbelino, pretende
contribuir para este desígnio, funcionando como um recurso facilitador da
transmissão de conhecimentos e informação a este respeito.
DATA
Fim de 2021

