
COMUNICADO DE IMPRENSA

O Futuro do papel da Economia Social passa estes dias por Cascais

Cascais está a assinalar a sua distinção como Capital Europeia da Economia Social e, neste âmbito, 
nos próximos dias 13 e 14 de julho, vai ser palco de um debate alargado sobre o futuro do papel da 
Economia Social a nível Europeu, nacional e local.

Este é um dos assuntos em destaque num Seminário onde vão estar também em foco os desafios 
verdes e digital e onde vai ser assinada a Declaração de Cascais – Por um Plano de Ação Europeu para 
a Economia Social, que promova o seu papel no Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

O evento internacional está integrado na programação comemorativa da Presidência Portuguesa do 
Conselho da União Europeia e distingue Cascais, pelo seu setor social robusto e com um forte impacto 
na economia local. 

Na manhã do dia 13, quatro palestras distintas vão debruçar-se sobre a realidade da economia 
social a partir do Palácio da Presidência, com transmissão em Streaming para o público em geral. 
Segue-se depois uma reunião do Comité de Monitorização da Declaração do Luxemburgo, restrita a 
representantes de Estados-Membros e convidados.

Durante a tarde do dia 13 e a manhã do dia 14 o debate continuará a partir do Auditório da Senhora da 
Boa Nova e, mais uma vez, todos os interessados poderão acompanhar os trabalhos, presencialmente 
ou à distância, através da transmissão em Streaming.

Recorde-se que Cascais, palco desta iniciativa, conta com uma Rede Social que agrega 113 entidades 
que colaboram regularmente entre si, acrescentando diariamente valor à vida de muitos milhares de 
munícipes. Estes dias o seu trabalho vai estar também em foco em mais duas iniciativas: A exposição 
itinerante “Rede Social de Cascais – 20 anos de trabalho em Rede”, com início na Baia de Cascais e que 
dará a conhecer no espaço público a diversidade de organizações que existem no concelho e um Dia 
Aberto (Open Day), que pretende aproximar as organizações da comunidade.

Destaque ainda, para a criação do Observatório da Coesão Social, que passará a monitorizar a situação 
social no território e a aprofundar o conhecimento nesta área, nomeadamente através de projetos de 
investigação-ação em áreas estratégicas para o sector.

Convidamos o v. Órgão de comunicação a associar-se à divulgação desta distinção de Cascais e das 
várias iniciativas a ela associadas. 

O Programa do Seminário e mais informações estão disponíveis no site da Rede Social em: https://
www.redesocialcascais.net/conferencias-economia-social-reuniao-comite-de-monitorizacao-da-
declaracao-do-luxemburgo-13-e-14-julho-cascais/

Para outras questões, contactar (pessoa de contacto direto: Dra. Teresa Ramos, Chefe de Divisão da 
Rede Social da CMC – teresa.ramos@cm-cascais.pt e 914 922 178)
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