
 

Os Prémios Caixa Social arrancaram já com a sua 2ª edição para 2020 com o mote 

“valorização das pessoas” a chamar projetos de áreas de intervenção social e comunitária. 

Trata-se de uma iniciativa que procura responder às problemáticas sociais e lutar contra a 

pobreza e exclusão social através do desenvolvimento económico e inovação, aproveitando as 

competências da Caixa Geral de Depósitos para alavancar novos modelos económicos e a 

capacidade de envolver as partes interessadas, numa missão e objetivos únicos. 

Os projetos a apresentar a concurso devem ter como mote a Valorização das Pessoas, nas 

suas mais diversas formas, aplicações e vertentes. 

As candidaturas decorrem até 8 de novembro aqui. 

Missão e Âmbito 
Os Prémios Caixa Social são uma iniciativa da Caixa Geral de Depósitos, no âmbito do seu 

contributo para aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e dos 10 Princípios do 

Pacto Global, ambos das Nações Unidas, que inspiram a sua Estratégia de Sustentabilidade 

2018/2020. 

A criação dos Prémios Caixa Social permite à CGD promover o seu projeto económico e 

social, em linha com os seus desafios estratégicos. 

Têm como missão financiar e desenvolver projetos sociais, com carácter inovador, 

replicáveis e orientados para a mitigação da pobreza, favorecer a inclusão, nas suas mais 

variadas vertentes e das mais diversas formas e promover iniciativas empreendidas por 

entidades do terceiro setor, nomeadamente Instituições particulares de solidariedade social, 

Organizações não-governamentais (ONG’s) ou outras instituições sem fins lucrativos. 

Tema e Categorias 
Tendo como divisa a “Valorização das Pessoas”, as instituições candidatas devem 

desenvolver os projetos nas seguintes áreas de intervenção: 

Inclusão Económica e Criação de Emprego 

•Criação de emprego, 

•Projetos de apoio ao empreendedorismo e à criação de micro e pequenos negócios, 

•Projetos promotores de emprego – combate ao desemprego de longa duração e de pessoas 

com idade superior a 40 anos. 
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Inclusão Social e Solidariedade 

•Capacitação, 

•Igualdade de oportunidades, 

•Igualdade de género, raça, etnia, ou credo, 

•Sistemas/mecanismos de resposta a situações de emergência, 

•Inclusão de migrantes e minorias étnicas, 

•Envelhecimento ativo. 

Inclusão Digital e Financeira 

•Literacia financeira, 

•Literacia digital. 

Sustentabilidade Ambiental 

•Alterações Climáticas, 

•Energia, 

•Economia circular, 

•Resíduos, água e efluentes,, 

•Sensibilização ambiental, 

•Agricultura sustentável, 

•Práticas de gestão sustentável da floresta, 

•Conservação da biodiversidade. 

Caracterização dos Prémios Caixa Social 
É disponibilizado o montante global de € 500.000,00 (quinhentos mil euros) para atribuição 

aos projetos selecionados e com valores que se situem entre € 10.000,00 (dez mil euros) e € 

50.000,00 (cinquenta mil euros). Os Prémios Caixa Social são atribuídos sob a forma de 

donativo. 

Calendarização| Edição 2019-2020 
Lançamento e divulgação 28/Set 

Candidaturas 28/Set a 8/Nov 

Avaliação de projetos 11/Nov a 23/Jan 

Comunicação e celebração de Memorandos 27 a 31/Jan 

Cerimónia de entrega de prémios 20/Fev 

Monitorização/acompanhamento Mar 2020 a Mar 2021 

Comunicações 
Qualquer pedido de esclarecimento, apresentação de dúvidas ou questão relativa aos Prémios 

Caixa Social poderá ser colocado através da mailbox: caixasocial@cgd.pt. 
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