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C A S C A I S  
ESTUDO “RETRATO TERRITORIAL DAS ORGANIZAÇÕES DA ECONOMIA 
SOCIAL”  
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 
 

 
C A S C A I S  
REUNIÃO DO COMITÉ DE MONITORIZAÇÃO DA 
DECLARAÇÃO DO LUXEMBURGO  
TEMA 
aprovação de uma Declaração, incidindo sobre o “Plano de ação 
para a Economia Social”. 
DATA 
3.º trimestre 2021 
 
 
C A S C A I S  
SEMINÁRIO “A ECONOMIA SOCIAL COM FUTURO”  
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 
 
 
 
 



 

 
 

C A S C A I S  
CERIMÓNIA/REUNIÃO AGENDA LOCAL PARA A ECONOMIA SOCIAL 
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 
 
 
C A S C A I S  
DOCUMENTÁRIO “O PAPEL DA ECONOMIA SOCIAL NA COESÃO 
SOCIAL E TERRITORIAL”  
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 

 

C A S C A I S  

ENCONTRO/FEIRA “OPEN DAY COM A ORGANIZAÇÕES DE ECONOMIA 
SOCIAL” 
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 

 
 



 

 
 

C A S C A I S  
OBSERVATÓRIO DA COESÃO SOCIAL 
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 
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