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ENQUADRAMENTO
O Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (ISFLUP) e a
Associação para o Empreendedorismo Social e a Sustentabilidade do Terceiro Sector (A3S)
promovem a Jornada Internacional de Empreendedorismo Social, com a participação da instituição
parceira, o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa (CIESIUL). Esta Jornada congrega dois eventos distintos, organizados de forma articulada, promovidos por
equipas que desenvolvem um trabalho conjunto desde há alguns anos: o Seminário de apresentação
do Projecto de Investigação Empreendedorismo Social em Portugal: as políticas, as organizações e as
práticas de educação/formação e a 5ª Edição do Mês do Terceiro Sector (M3S).

O Projecto de investigação é da responsabilidade do ISFLUP, desenvolvido em parceria com
a A3S e CIES-IUL e financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia(FCT) (PTDC/CSSOC/100186/2008). Em termos gerais, procura- se analisar os vectores de emergência e consolidação
do empreendedorismo social no contexto das mudanças experimentadas na sociedade portuguesa
nas últimas décadas, sob três eixos analíticos: político-legal, organizacional e educativo-formativo.
Partindo do contexto internacional, esta abordagem enquadra-se em perspectivas que equacionam
este fenómeno no campo das respostas alternativas e complementares aos actuais modelos de
desenvolvimento económico e social. Trata-se de aprofundar o conhecimento sobre uma realidade
emergente em Portugal, de identificar pistas de análise e reflexão, bem como definir orientações
para a investigação e a intervenção neste campo.
Esta Jornada propõe discutir a investigação em curso e apresentar os seus resultados
preliminares, após um ano de trabalho teórico e no terreno, incluindo a aproximação a mais de 100
organizações do terceiro sector.
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O M3S é uma iniciativa levada a cabo desde 2007, no âmbito da parceria entre o ISFLUP e a
A3S, com a finalidade de promover o conhecimento, o debate e a reflexão sobre o terceiro sector,
bem como fomentar o cruzamento de saberes e experiências de académicos e profissionais. Esta 5ª
edição é dedicada ao tema dos desafios legais e políticos da economia social, um dos eixos
estruturantes do Projecto de investigação e um ponto nevrálgico da actual conjuntura nacional.
Nos últimos anos têm-se verificado alterações significativas no contexto político relativo à
economia social, tanto ao nível nacional como da UE. Em Portugal, as estruturas políticas de
representação e regulação do sector têm vindo a ser reestruturadas e novos instrumentos
legislativos de reforço ao desenvolvimento e à qualificação das organizações têm sido criados. Nas
agendas dos partidos políticos, o tema têm vindo igualmente a assumir um maior destaque. Este é
um momento de reconfiguração política das diferentes forças e actores, bem como de definição de
instrumentos normativos e legais estruturantes para o futuro da economia social e do
empreendedorismo social. Debater estas questões estratégicas, em complementaridade com o
trabalho desenvolvido no âmbito do Projecto de investigação, é o programa da sessão da tarde.

OBJECTIVOS
I. Seminário do Projecto
- Apresentar o projecto de investigação e a reflexão que está na sua origem;
- Expor os resultados preliminares do Projecto relativos aos eixos analíticos do quadro político e
jurídico-legal e da vertente organizacional;
- Promover o conhecimento sobre o empreendedorismo social e a economia social em Portugal;
- Envolver os parceiros, actores chave e demais interessados académicos e profissionais ligados ao
sector no decurso do projecto.
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II. Mesa redonda do M3S
- Reflectir e contribuir para sistematizar o conhecimento sobre as principais necessidades e desafios
jurídico-legais da economia social e do empreendedorismo social;
- Debater os principais estrangulamentos do ordenamento jurídico actual e as dificuldades
específicas de cada um dos diferentes ramos da economia social e das suas organizações no terreno;
- Promover a reflexão crítica sobre o posicionamento da economia social e das suas organizações
face às oportunidades e ameaças do contexto político actual.
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