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Combater o desemprego jovem, re-

duzir o abandono escolar, combater 

a violência doméstica ou a solidão 

dos mais velhos nos concelhos do 

interior do país. Estes são apenas 

alguns dos problemas na mira do 

consórcio fundador da Iniciativa pa-

ra a Economia Cívica, um projecto 

que senta à mesma mesa câmaras, 

universidades e empresas, em bus-

ca de respostas inovadoras e susten-

táveis para questões sociais.

O projecto, lançado ontem em 

Lisboa, conta para já com a parti-

cipação das câmaras do Fundão, 

de Gondomar, de Gouveia e de Vila 

Real, e também da Universidade de 

Évora, mas o objectivo é envolver 

outras autarquias, instituições e em-

presas do interior. “A economia e o 

poder estão concentrados no litoral, 

por isso a nossa preocupação é o in-

terior, que é também a zona com 

maior potencial de crescimento”, 

explica Maria do Carmo Marques 

Pinto, ex-directora e fundadora do 

Banco de Inovação Social, da San-

ta Casa da Misericórdia de Lisboa.

Esta jurista especialista em 

questões europeias integra a equi-

pa promotora da Iniciativa para a 

Economia Cívica, que irá em breve 

constituir-se como fundação com o 

mesmo nome. “A fundação vai ser 

gestora dos recursos” fi nanceiros, 

afi rma. Através desta instituição 

será feita uma candidatura à ges-

tão do programa Portugal Inovação 

Social, anunciado pelo Governo em 

Setembro, que através do Fundo So-

cial Europeu irá disponibilizar 150 

milhões de euros para investimento 

social.

Segundo a promotora, o objecti-

vo é “aplicar os recursos existentes 

de maneira diferente, olhando para 

os problemas localmente”. Nesse 

sentido, os parceiros do consórcio 

fundador têm como missão encon-

trar instituições ou empresas locais 

que possam ter uma palavra a dizer 

sobre o futuro dos seus concelhos. 

“Eles vão sentar-se à volta de uma 

mesa e encontrar as preocupações 

e as necessidades do concelho e da 

região para os próximos cinco anos. 

Pode ser o desemprego jovem, a 

Projecto de economia 
cívica ambiciona 
desenvolver 
concelhos do interior

baixa densidade populacional, a so-

lidão dos idosos ou a reintegração 

dos reclusos, por exemplo. Depois 

vão estabelecer objectivos e defi nir 

formas de os atingir”, envolvendo 

também a população.

Em Gouveia, o principal desafi o é 

manter os jovens residentes, “dar-

lhes esperança”, e atrair os de fo-

ra, diz o presidente da câmara, Luís 

Tadeu Marques. “Queremos abran-

ger 50% da população através de 

programas que dinamizem o tecido 

económico e empresarial da região, 

que levem as pessoas a continua-

rem na sua terra”, afi rma. No Fun-

dão já há trabalho feito, através de 

projectos como o Fab Lab Aldeias 

do Xisto (uma espécie de laborató-

rio criativo aberto a toda a popu-

lação), mas o presidente da câma-

ra, Paulo Fernandes, admite que o 

concelho ainda está “muito aquém” 

das suas potencialidades, motivo 

pelo qual aderiu ao consórcio.

Depois de defi nidas as apostas, 

a Fundação para a Economia Cívi-

ca, através do seu Comité para o In-

vestimento, irá apoiar os projectos 

através de linhas de investimento, 

fi nanciamento, empréstimos, con-

tratos ou subsídios. “O comité será 

formado por investidores, empre-

sas privadas que queiram ajudar a 

construir o progresso da economia 

local”, acrescenta a jurista.

A iniciativa conta também com 

o apoio institucional da Fundação 

Oriente e a assessoria técnica do 

Banco Português de Gestão. A Uni-

versidade de Lisboa será parceira 

no projecto de criação do Centro 

para a Inovação Cívica e Social, um 

local de investigação, recolha e tra-

tamento de dados sobre inovação 

social e sobre os mecanismos fi nan-

ceiros disponíveis para esta área. 

Este centro deverá ser fi nanciado 

através de uma candidatura ao pro-

grama europeu Horizon 2020.

Segundo a jurista, em Dezembro 

vai ser constituída a Associação pa-

ra a Economia Cívica, através da 

qual qualquer cidadão pode ter voz 

na alocação dos recursos, elegendo 

um representante para integrar o 

Comité de Investimento. “Todas as 

pessoas em Portugal podem parti-

cipar nesta iniciativa, na defi nição 

de objectivos.”

Além de Maria do Carmo Mar-

ques Pinto, a equipa promotora da 

iniciativa inclui Nuno Vitorino, an-

tigo director-geral do Desenvolvi-

mento Regional, Filippo Addari e 

Indy Johar, da Young Foundation, 

Nuno Carapeto e Paola Bergamas-

chi Broyd.
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Autarquias, universidades 
e empresas vão reunir-se 
em torno de um  objectivo 
comum: resolver 
problemas locais


