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A Secretaria Regional 
da Inclusão e Assuntos 
Sociais (SRIAS) 
promoveu no final do 
mês de março a ‘I Feira 
de Economia Social e 
Solidária’ da Região 
Autónoma da Madeira.
O certame contou 
com a participação 
de aproximadamente 
80 entidades de cariz 
privado ligadas ao 
‘Terceiro Setor’, 
nomeadamente 
associações sem fins 
lucrativos, instituições 
de solidariedade social 
e as misericórdias.
Os objetivos da 

organização passaram 
pela dinamização 
e por proporcionar 
maior visibilidade aos 
projetos económicos 
com vertente social e 
solidária, promovidos 
pelas diversas 
entidades presentes.
Cerca de duas mil 
pessoas visitaram 
entre os dias 18 e 20 
de março os espaços 
expositivos no Madeira 
Tecnopolo, descobrindo 
produtos e serviços 
desenvolvidos pelas 
organizações presentes.
A ‘I Feira de Economia 
Social e Solidária’ 

pretendeu ser uma 
mostra para o Terceiro 
Setor na Região, 
reunindo, para o 
feito, um conjunto 
de organizações que 
buscam a satisfação 
de necessidades 
sociais, através de 
novas soluções e 
formas de organização 
alternativas à economia 
de mercado.

Nesta edição inaugural, 
a SRIAS lançou o 
Prémio Inovação Social 
Santander Totta, com o 
objetivo de distinguir o 
melhor projeto do setor.

Paralelamente, 
celebrou um Protocolo 
de Microcrédito 
Millennium BCP 
destinado a apoiar 
a criação de 
microempresas e o 
autoemprego.

A par dos workshops 
e conferências, o 
programa da I Feira 
da Economia Social e 
Solidária reuniu um 
conjunto de formações 
e artistas madeirenses 
que asseguraram a 
animação e momentos 
de lazer ao longo dos 
três dias. 

   Secretaria promove
‘I Feira de Economia Social
e Solidária’ da Madeira. 
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Na abertura oficial, a 
responsável pelo evento, 
a Secretária Regional da 
Inclusão e dos Assuntos 
Sociais, Rubina Leal, 
sublinhou o facto da I 
Feira de Economia Social e 
Solidária da Região congregar 
e reunir contributos de 
instituições e de Casas do 
Povo que trabalham em prol 
da comunidade.
“Reunimos aqui, durante três 
dias, uma pequena mostra 
do trabalho que tem vindo 
a ser efetuado pelo ‘Terceiro 

Setor’, o da Economia Social 
e Solidária, que procura a 
sustentabilidade, através das 
atividades desenvolvidas, 
em prol da dignificação da 
Pessoa Humana”, realçou a 
governante. 
“Temos consciência que 
só com a colaboração das 
instituições é possível fazer 
um trabalho em prol de toda 
a população.
Neste sentido, no ano 
transato, a Segurança 
Social celebrou Acordos de 
Cooperação com as IPSS da 

Região na ordem dos 17,4 
milhões de euros.
E atribuímos um total de 401 
mil euros a cerca de 50 Casas 
do Povo da Região. 
Estas parcerias constituem 
um contributo relevante e 
um complemento ao trabalho 
desenvolvido pela SRIAS e 
Instituto de Segurança Social 
da Madeira”, prosseguiu 
Rubina Leal, agradecendo a 
presença e a participação de 
todos os presentes no inédito 
certame.

Uma Feira para marcar 
ponto de partida com vista 
à “dignificação da Pessoa 
Humana”

» Rubina Leal reuniu cerca de 80 instituições de solidariedade social 

«Congregar todas as instituições e Casas do Povo» foi um objetivo amplamente alcançado.

“Tentamos 
conciliar a 
atividade destas 
instituições, a 
dignificação da 
Pessoa Humana 
e, também, a 
sua própria 
sustentabilidade”.
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O Presidente do Governo 
Regional da Madeira, Miguel 
Albuquerque, presidiu 
à abertura da I Feira de 
Economia Social e Solidária.
Na sua intervenção, o líder do 
executivo regional apontou 
o Terceiro Setor como uma 
aposta credível e que deve ser 
trabalhada. 

“Nas últimas duas décadas, o 
mundo assistiu a um delírio da 
globalização económica, sem 
regras e sem regulação, onde 
a única coisa que contava 
era o lucro, a ganância e as 
pessoas, de certa maneira, 
eram descartáveis”, defendeu 
Miguel Albuquerque.
“Aquilo a que se chamava 

Economia era, na verdade, 
uma gestão global de 
ativos que não tinham 
correspondência com a 
economia real. Tudo isto ruiu 
como um castelo de cartas 
com a crise de 2008. 

Todos nós já percebemos 
que é fundamental mudar de 
paradigma mas, para mudar 
de paradigma, temos de 
encontrar novas formas de 
assegurar o funcionamento 
de uma economia de rosto 
humano e inclusiva”, 
continuou.
O Presidente do Governo 
lembrou aos presentes que, 
em Portugal, a Economia 
Social já representa 

aproximadamente 3,7% do 
PIB e 5% do emprego.
E, nesse sentido, relevou a 
importância de uma aposta 
da Região no setor.
Para Albuquerque, a 
organização da Feira e 

promoção do trabalho 
realizado pelas entidades 
é um sinal inequívoco de 
que a Região reúne todas as 
condições para prosseguir o 
trabalho em curso na área da 
Economia Social.

“Mudar de Paradigma”
em prol do Social

“Todos nós já percebemos que é 
fundamental mudar de paradigma, 
mas, para mudar de paradigma, 
temos de encontrar novas formas 
de assegurar o funcionamento de 
uma economia de rosto humano e 
inclusiva”.

» Miguel Albuquerque apelou a uma mudança de comportamentos

Presidente do Governo Regional apontou diretrizes para o futuro.
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A conferência ‘Laços e Redes 
de Proximidade nas Socie-
dades Contemporâneas’, da 
responsabilidade do docen-
te universitário e presidente 
do Observatório do Emprego 
e Formação Profissional da 
Universidade da Madeira, Ri-
cardo Fabrício, contou com 
uma plateia mobilizada e 
atenta.
O sociólogo começou por 
aludir à importância do Ter-
ceiro Setor, tendo em vista o 
reforçar das redes sociais.
“Se estamos hoje, aqui, a 
falar Economia Social e não 
estamos a falar de Economia 
Financeira é porque já temos 
demasiada Economia Finan-
ceira e precisamos mais de 
outro tipo de Economia”, vin-
cou o docente da UMa.
“Pessoalmente, não tenho a 
mínima dúvida que o Esta-
do é um dos elementos que 
deve dinamizar a Economia 
Solidária. É óbvio que este é 

um Setor que precisa de mais 
e de melhor apoio”, continu-
ou Ricardo Fabrício, sublin-
hando, contudo, ter “grandes 
dúvidas” quanto à capaci-
dade das empresas privadas 
em promover o setor.
Acerca dos laços de vizin-
hança, que devem ser cul-
tivados cada vez mais, o so-
ciólogo criticou a “primazia 
do individual”, a qual tem 

vindo a se agudizar.
“Não é por estarmos cada vez 
mais orientados para com-
portamentos altamente indi-
vidualizados que reforçamos 
as redes. É justamente por 
comportamentos diametral-
mente opostos”, considerou o 
preletor.
Por último, Fabrício relevou 
as questões relacionadas com 
o envelhecimento, consid-

erando-a uma “conquista” da 
nossa sociedade que suscita 
um conjunto de desafios que 
devem ser acautelados. Nesse 
trajeto, a Economia Social 
pode dar uma resposta.

As relações sociais e a responsabilidade 
do indivíduo para com a comunidade

“Primazia do individual sobre o coletivo tem 
sido a regra. Nas últimas décadas temos vindo 
a assistir a um agudizar deste fenómeno”

» Workshop: Laços e Redes de Proximidade nas Sociedades Contemporâneas

Professor Ricardo Fabrício defendeu que o Estado «deve dinamizar» o Terceiro Setor.
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Responsável pela gestão 
e aplicação de fundos 
comunitários, com um 
envelope financeiro na ordem 
dos 150 milhões de euros, 
o presidente da ´Iniciativa 
Portugal Inovação Social`, 
Filipe Santos, apresentou 
diversos projetos de 
referência, que contribuem 
para a Economia Social e 
que, por beneficiarem a 
comunidade onde estão 
inseridos, contaram com o 
apoio do Estado. 
O economista de formação 
defendeu que “cada um de 
nós pode ser um agente de 
transformação da sociedade 
para melhor”, apelando, desta 
forma, à iniciativa de cada 
um, em empreender e inovar, 
com ações e com projetos de 
cariz social.
“Nós estamos a apoiar 
projetos inovadores na 
área social, no âmbito do 
programa ‘Portugal 2020’”, 
sublinhou o responsável pela 
´Iniciativa Portugal Inovação 
Social`.
“Projetos sustentáveis 
que dão novas respostas a 
problemas da sociedade, como 
é o caso do envelhecimento, 
a empregabilidade dos 
jovens e combate à pobreza”, 
exemplificou.
Já em relação à tendência 
crescente para o 
empreendedorismo social, 
Filipe Santos considerou que 
a mesma decorre de uma 
dinâmica que se criou e gerou 
antes da crise que estamos a 
viver.
“Tem havido desde os anos 
80 um crescente esforço 

dos empreendedores sociais 
e, também, um crescente 
interesse de alguns parceiros 
públicos e privados pelo 
trabalho dos empreendedores 
sociais”, considerou o 
economista.
“Até 2020, nós deveremos 
ter conseguido mobilizar 
este financiamento que 
temos (150 milhões de 
euros) para projetos de 
empreendedorismo e 
inovação social. E fazê-lo de 
forma a criar um mercado 
de investimento social com 
dinâmicas e investidores 
que queiram continuar 
a trabalhar na lógica de 
investimento, e que não 
estejam sempre dependentes 
de mecanismos públicos. 
Estamos a lançar as bases 
para que o mercado continue 
a atuar passada a fase de 
financiamento público”, 
prosseguiu.

Link: 

www.inovacaosocial.portugal2020.pt

Portugal tem 150 milhões 
para Inovação Social

“Até 2020 nós devemos 
ter conseguido mobilizar 
este financiamento que 
temos (150 milhões de 
euros) para projetos de 
empreendedorismo e 
inovação social. E fazê-lo de 
forma a criar um mercado de 
investimento social”

» Conferência: Sustentabilidade e Inovação na Economia Social 

Fundos Comunitários visam apoiar projetos inovadores nas áreas sociais.



7
www.madeira.gov.pt/srias NEWSLETTER 01  Secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais   junho 2016

A Secretaria Regional da In-
clusão e dos Assuntos Sociais 
e o Banco Santander Totta 

assinaram um protocolo que 
lança o ‘Prémio Inovação 
Social’.

O Prémio Inovação Social 
visa distinguir e estimular 
projetos de âmbito social e 
solidário e as respetivas in-
stituições promotoras.
Na apresentação do Prémio, 
a Secretária Regional da In-
clusão e dos Assuntos Sociais, 
Rubina Leal, falou de estímu-
lo aos novos projetos.
“Isto é uma pequena semente 
que estamos a lançar”, apon-
tou a Secretária Regional.
“O que se pretende é que 
possam surgir muitas ini-
ciativas que tenham que ver 
com os objetivos de combate 
à exclusão social e inclusão”, 
avançou.
Por sua vez, o representante 
do Santander Totta, David 
Correia, considerou fazer 

todo o sentido a entidade 
bancária estar associada ao 
prémio.
O vencedor do Prémio de In-
ovação Social será anunciado 
em dezembro de 2016 por oc-
asião do Dia Mundial do Vol-
untariado.

 
Secretaria da Inclusão e dos 
Assuntos Sociais e o BCP pro-
movem o “Microcrédito”.
(Foto_6)
A SRIAS celebrou um segun-
do protocolo com o Banco 
Millennium BCP, com o ob-
jetivo de apoiar e promover 
o Microcrédito, destinado a 
apoiar instituições interessa-
das em iniciar projetos, no-
meadamente de cariz social.

Prémio Inovação Social
é “uma semente”

» Protocolos com instituições bancárias

Prémio inovador pretende ser uma “semente” aposta Rubina Leal.

Secretaria da Inclusão e dos Assuntos Sociais e o BCP promovem 
o “Microcrédito”.
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O diretor do Departamento de 
Formação e Capacitação da 
Cooperativa António Sérgio 
Para a Economia Social 
(CASES), Tiago Dias, revelou, 
durante a sua conferência, 
o objeto social da CASES, 
instituição fundada em 2010.
Tiago Dias indicou, 
igualmente, que a organização 
tem como parceiros, desde 
logo, o Estado Português 
e as principais entidades 
representativas da Economia 
Social.
Quanto à vocação primordial 
da CASES, o diretor referiu 
que a Cooperativa tem por 
missão “caminhar no sentido 
do fortalecimento do setor, 
sentando à mesa todas as 
Famílias da Economia Social”.
“Estamos na Economia 

Social porque acreditamos 
em determinados valores, 
princípios orientadores 
consagrados na Lei de 
Bases da Economia 
Social, como o da justiça, 
responsabilidade social, 

transparência. Princípios 
que todas as organizações 
devem obedecer, praticar e 
respeitar”, sustentou Tiago 
Dias.
O economista aludiu ainda 
ao conceito de ‘Economia 

Social’.
“[É o] conjunto das atividades 
económico-sociais que têm 
por finalidade prosseguir o 
interesse geral da sociedade”, 
considerou. 

CASES – Uma instituição de 
apoio ao Setor da Economia 
Social e Solidária

“Estamos na Economia 
Social porque acreditamos 
em determinados valores”

» Workshop: Economia Social

Tiago Dias da CASES explicou o que é e para que serve a “Economia Social”.
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A Quinta Pedagógica dos 
Prazeres foi uma de cerca de 
80 instituições presentes com 
espaço expositivo na Feira da 
Economia Social e Solidária. 
A Quinta Pedagógica dos 
Prazeres é um projeto de 
valorização do meio rural 
promovido pela paróquia dos 
Prazeres, que emprega seis 
colaboradores e conta com 
cinco voluntários.
A instituição desenvolve 
diversas atividades, com 
destaque para as relacionadas 
com a sensibilização para 
as questões da Natureza, 
nomeadamente com a 
criação de jardins com ervas 
aromáticas que, para além 
de ornamentarem a própria 
Quinta, são utilizadas 
na produção de diversos 
produtos, alguns premiados 
pela excelência e qualidade.
A Quinta Pedagógica dedica-
se igualmente à criação de 
diversas espécies de animais e 
à preservação e multiplicação 
de novas culturas (enxertia), 
um processo com dupla 
função, pois ajuda a manter 

as técnicas tradicionais e 
contribui para a estética 
paisagística do concelho da 
Calheta.
O projeto emprega a tempo 
inteiro três pessoas e cinco 
voluntários, sendo que quatro 
se dedicam à confeção de 
doces e um quinto elemento 
presta apoio à manutenção 
dos espaços.
Paralelamente, a Quinta 
conta com o apoio da Câmara 
Municipal da Calheta que 
disponibilizou dois dos 
seus quadros. Um terceiro 
elemento encontra-se 
destacado pela Secretaria 
Regional da Agricultura e 
Pescas.
O projeto sediado nos 
Prazeres não tem outras 
fontes de financiamento para 
além daquelas que advêm das 
suas atividades. Os principais 
encargos estão associados 
ao pessoal, manutenção 
dos espaços e criação dos 
animais.
A prioridade passa 
atualmente por consolidar os 
projetos existentes.

Quinta 
Pedagógica 
dos Prazeres 
cultiva, produz 
e cria diversos 
produtos
e animais

» Instituição conta com alguns 
projetos de Economia Social e 
Solidária

Quinta Pedagógica colocou os seus produtos (premiados) à 
disposição dos feirantes.
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O percurso da Associação 
dos Amigos da Arte 
Inclusiva – Dançando com a 
Diferença (AAAIDD) constitui 
exemplo da procura da 
sustentabilidade.
A instituição contou com 
um período de grande 
atividade, sobretudo entre os 
anos de 2009 e 2012. Nesse 
período chegou a empregar 
sete funcionários e gerava 
aproximadamente 130 mil 
euros de rendimento anual, 
provenientes, sobretudo, 
de contratos, inclusive de 
circuitos internacionais.
A associação mantém a 
aposta em produções que 
possam projetar o trabalho 
performativo executado por 
pessoas com necessidades 
especiais.

É o caso do novo espetáculo 
intitulado ‘BICHOS’.
O projeto apresentado no 
Funchal pisa por estes dias 

diversos palcos no Brasil.
A associação, que marcou 
presença na I Feira de 
Economia Social e Solidária, é 

um espaço de oportunidades 
e experiências para cidadãos 
com necessidades especiais.

Dançando com a Diferença 
pisou palcos de 60 cidades 
em mais de 20 países

» Instituição chegou a faturar cerca de 130 mil euros/ano 
e a empregar sete pessoas 

Instituições interagiram com os feirantes e deram-lhes a conhecer o seu trabalho.
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Maria Graça Mateus, engen-
heira agrónoma de formação, 
responsável pelas estratégias 
de desenvolvimento do Pro-
grama de Desenvolvimento 
Rural da Região Autónoma da 
Madeira (PRODERAM) deu a 
conhecer ao público presente 
as ferramentas recentemente 
aprovadas pelo Instituto de 
Desenvolvimento Regional 
no âmbito do referido pro-
grama.
Essas ferramentas vão estar 
ao dispor das Casas do Povo 
e das IPSS que operam no de-
nominado ‘Mundo Rural’. 
No enquadramento do 
´PRODERAM 20-20`, at-
ravés do programa ‘LEAD-

ER’, Graça Mateus sublinhou 
a importância da ‘Submedida 
19.2’.
Trata-se uma medida que 
“apoia a concretização das es-
tratégias de desenvolvimento 
local e que está em vias de ser 
regulamentada”.
De qualquer forma, a preleto-
ra destacou as ‘Estratégias de 
Desenvolvimento Rural’, com 
vista à ‘Promoção da Inclusão 
Social, Redução da Pobreza e 
o Desenvolvimento Económi-
co das Zonas Rurais’. Estas 
sim, recentemente aprova-
das, e que de acordo com 
aquela responsável visam 
“melhorar a atratividade dos 
territórios rurais; promover 

a sua dinamização; diver-
sificar a base da atividade 
económica, mantendo a ativ-
idade agrícola; valorizar os 
recursos endógenos, criando 
emprego e outras fontes que 
permitam um aumento do 
rendimento rural”.
A engenheira agrónoma 
lembrou que o programa 
LEADER é uma ferramenta 
financeira, que promove a 
iniciativa das comunidades 
locais em zonas rurais es-
pecíficas, sendo dirigida por 
´Grupos de Ação Local`.
No caso da Região Autóno-
ma da Madeira, os referidos 
‘Grupos de Ação Local’ são 
representados por duas enti-

dades. A Associação das Casas 
do Povo da Região Autónoma 
da Madeira (ACAPORAMA), 
responsável por intervenções 
nos concelhos do Porto San-
to, Machico, Santa Cruz e 
Câmara de Lobos. E a Asso-
ciação de Desenvolvimen-
to da Região Autónoma da 
Madeira (ADRAMA) com a 
responsabilidade de inter-
venção na Ribeira Brava, 
Ponta do Sol, Calheta, Porto 
Moniz, São Vicente e Santa-
na.
Graça Mateus vincou a im-
portância da colaboração 
destas duas entidades no pro-
cesso de instrução das candi-
daturas.

Casas do Povo
com “ferramentas” 
financeiras

» Workshop: Apoio ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária numa 
abordagem LEADER, um contributo para o desenvolvimento da Economia Social

Conferências e workshops com muito público a assistir e a intervir.
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Cerca de duas mil pessoas 
visitaram os mais de 80 espaços 
expositivos da I Feira de 
Economia Social e Solidária.
Para além das atividades 
desenvolvidas, os visitantes 
tiveram oportunidade de 
adquirir produtos produzidos 
pelas instituições, contribuindo 
para a prossecução dos diversos 
projetos.

Público aderiu à I Feira de Economia Social
e Solidária da Madeira

» Mais de duas mil pessoas visitaram mais de 80 stands
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Público aderiu à I Feira de Economia Social
e Solidária da Madeira
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A animação e os momentos 
musicais foram uma constante 
ao longo dos três dias do 
certame.
Os apontamentos artísticos e os 
momentos de entretenimento 
prenderam a atenção do público, 
com destaque para os concertos 
da Orquestra Imperatriz Sissi, 
com Vânia Fernandes e os 
dançarinos da Prestige Dance e 
da Banda Militar da Madeira.

Página Web da Feira: http://www.feiraeconomiasocial.pt/
Programa da Feira: http://www.madeira.gov.pt//Portals/5/
Documentos/FINALcartazA3EconomiaSocialAF1.pdf

    Espetáculos e atuações musicais cativaram 
muito público ao longo dos três dias

» Os visitantes contaram com muita animação 


