PROGRAMA MUNICIPAL PARA A
ECONOMIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA
EMPREGABILIDADE EM LISBOA
A economia social assume, hoje, um lugar cada vez mais crescente na dinamização da economia nacional, tendo com a aprovação
da Lei de Bases da Economia Social (Lei n.º30/2013 de 8 de Maio)
ganho expressão institucional, muito embora sem continuidade
efectiva por ausência da necessária regulamentação.
O desemprego atinge dimensões da maior gravidade para Lisboa,
com todas as consequências sociais e económicas para a pessoa,
a comunidade e para a cidade. Segundo dados do Instituto de
Emprego e Formação Profissional (IEFP), referentes a Novembro
de 2015, estavam inscritas 26.603 pessoas nos centros de emprego de Lisboa.
O Programa do Governo da Cidade de Lisboa 2014-2017, tem
como um dos seus objetivos fazer de Lisboa a “(…) cidade do trabalho e da criação do emprego”.
A CML constitui um importante apoio no financiamento de programas e iniciativas do terceiro setor em Lisboa, investindo a fundo perdido na Economia Social, com consequências positivas na
sua consolidação.
O “Programa Municipal para a Economia Social e Promoção da
Empregabilidade em Lisboa”, tendo em conta as necessidades
identificadas nas áreas da economia social, empregabilidade
e empreendedorismo inclusivo, pretende estimular e congregar sinergias na construção de comunidades capacitadas e empreendedoras impulsionando a sustentabilidade e promovendo
a participação cívica e democrática das entidades e pessoas que
pretendam desenvolver projetos na área da economia social e
empregabilidade.

EIXOS E INICIATIVAS DO PROGRAMA
I. ECONOMIA SOCIAL
> LISBOA VALORIZA Organizações Economia Social
capacitação e valorização em gestão, qualidade organizacional, medição de impacto, desenvolvimento de ideias e
projetos e sustentabilidade
> Apoio a INICIATIVAS da ECONOMIA SOCIAL
> PARCERIAS PARA A INOVAÇÃO SOCIAL
Impact Generator | Upsocial - Eurocidades
> LISBOA PARTILHA
Plataforma Lojas Sociais

II. PROMOÇÃO DA EMPREGABILIDADE
> REDEMPREGA LISBOA
Aumentar a empregabilidade da população da cidade de
Lisboa, através da criação de redes territoriais que promovam
de forma integrada o incremento de respostas à população
desempregada.
> Dinamização de GRUPOS DE ENTREAJUDA À PROCURA DE
EMPREGO (GEPE)
> REFORÇO DA EMPREGABILIDADE de públicos específicos:
desempregados de longa duração, jovens e outros.

III. EMPREENDEDORISMO INCLUSIVO
> LISBOA CONSIGO
Apoio à criação de pequenos negócios e auto emprego

CONTACTO:

incubadorasocial@cm-lisboa.pt

