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Projeto de Economia Cívica quer desenvolver interior do país

A Iniciativa para a Eco-
nomia Cívica chegou, no 
passado dia 16 de dezem-
bro, à cidade de Vila Real e 
reuniu na câmara munici-
pal com todos os cidadãos 
interessados em combater 
os problemas sociais que 
dominam atualmente a 
comunidade. Outra das 
metas é uma candidatu-
ra à gestão do programa 
“Portugal Inovação Social”, 
o primeiro instrumento fi-
nanceiro criado pela União 
Europeia através do Fundo 
Social Europeu para inves-
timento social, com uma 
dotação de 150 milhões de 
euros.
O desemprego jovem, 
abandono escolar, violên-
cia doméstica e a solidão 
dos mais velhos no interior 
são alguns dos temas que 
estão no foco do consór-
cio fundador, um projeto 

que senta à mesma mesa 
câmaras, universidades 
e empresas, em busca de 
respostas inovadoras e sus-
tentáveis para estas ques-
tões da sociedade.
“Pensamos que este con-
sórcio irá fazer a diferença 
no nosso concelho. É uma 
maneira diferente de ver a 
sociedade. Quero que Vila 
Real esteja presente nesta 
experiência inovadora do 
país e da europa”, comen-
tou a vereadora Eugénia 
Almeida.
A chefe do Consórcio, Ma-
ria do Carmo Marques 
Pinto, marcou presença na 
reunião para apresentar 
a iniciativa e respondeu a 
todas as questões dos pre-
sentes. “Há necessidade 
que a sociedade civil or-
ganize, no terreno, as co-
munidades de parcerias 
entre instituições, empre-

sas e entidades de todas 
as áreas para poderem ab-
sorver este investimento, 
que busca o resultado po-
sitivo na sociedade. É pre-
ciso resolver as raízes do 
problema e não apenas as 
consequências”, explicou a 
presidente que considera 
que a economia e o poder 
estão centrados no litoral e 
por consequência, o inte-
rior é a preocupação prin-
cipal.
O projeto conta já com a 
participação das câmaras 
do Fundão, de Gondomar, 
de Gouveia, e também da 
Universidade de Évora e 
ainda, o apoio institucio-
nal da Fundação Oriente 
e a assessoria técnica do 
Banco Português de Ges-
tão e da Vieira de Almeida. 
A Universidade de Lisboa é 
também parceira no proje-
to europeu para a criação 

do Centro para a Inovação 
Cívica e Social, um local 
de investigação, recolha e 
tratamento de dados sobre 
inovação social e sobre os 
mecanismos financeiros 
disponíveis para esta área. 
Este centro deverá ser fi-
nanciado através de uma 
candidatura ao programa 
europeu Horizon 2020.

Além de Maria do Carmo 
Marques Pinto, a equipa 
promotora da iniciativa in-
clui Nuno Vitorino, antigo 
diretor-geral do Desenvol-
vimento Regional, Filip-
po Addari e Indy Johar, da 
Young Foundation, Nuno 
Carapeto e Paola Berga-
maschi Broyd.
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Economia cívica em Vila Real
Projeto elucida os cidadãos 
no combate aos problemas
sociais.
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