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• Terceiro Sector a passar por transformações:

– Crescente exigência por transparência e profissionalismo na gestão.

– Novo caminho: iniciativas efectivas com resultados comprovados

– Necessidade de novos canais de interlocução entre a sociedade apta a 
contribuir e as Organizações Sociais. 

• Ao passo que no Sector Empresarial:

– RSC e Sustentabilidade estão no foco dos negócios: não podem existir 
empresas bem sucedidas em sociedades desestruturadas.

– Filantropia empresarial Investimento Social Privado

– Necessidade de entender o que efectivamente gera retorno social.  



Como funciona

• Plataforma de internet que reproduz um ambiente de funcionamento de 
uma Bolsa de Valores para o sector social. 

• Organizações Sociais apresentam as candidaturas de seus projectos e 
passam por um processo selectivo. 

• A equipa técnica da BVS analisa os projectos recebidos com base em 15 
critérios. Dentre as etapas de selecção está prevista uma visita técnica. 

• O projecto cotado passa a ser divulgado no site da BVS e em outras meios 
de comunicação com vistas à captar fundos para a realização da iniciativa 
aprovada. 

• Investidores Sociais (doadores) adquirem as acções sociais (cotas de 
doacção) de um projecto que mais lhe agrade. 

• O Organização permanece cotada até que consiga levantar o valor total 
solicitado para a realização do projecto. 

• Ao sair, a Organização Social dá lugar à uma nova organização a ser cotada. 





















• Confere prestígio à Organização da Sociedade Civil:
– Por associar a sua imagem à força da imagem da Euronext.

– Pelo processo selectivo e listagem em bolsa de valores, que evidenciam a 
qualidade do trabalho desenvolvido pela organização.

– Por evidenciar transparência, eficácia, gestão e impactos sociais.

• Ajuda a promover um processo de mudança de conceitos:
– O apoio a Organização entendido como um investimento que gera dividendos. 

– Dividendos sociais: uma sociedade mais justa, mais inclusiva, com menos 
desigualdades.

• Propõe uma nova possibilidade de participação para empresas e a 
sociedade em geral:
– Ao criar um canal confiável de transferência de recursos para as Organizações.



• 100% da verba vai para a Organização Social cotada na BVS

– A Equipa da BVS monitoriza o uso da verba, gerando relatórios periódicos de 
resultados e impactos sociais.

– A liberação de fundos é feita em tranches atendendo às necessidades do projecto 
e ao investimento social (quantidade de doação) feita àquela organização. A 
liberação de uma nova parcela de fundos está obrigatoriamente atrelada à 
prestação de contas da tranche anteriormente realizada. 

– A empresa terá condições de acompanhar o processo de monitorização financeira 
e técnica do projecto através do site. 

– A possibilidade de contribuir com o desenvolvimento social do país, por meio de 
projectos de qualidade, e sem ter custos adicionais, quer financeiro ou de tempo, 
garante resultados positivos e sem desgaste. 





Obrigado! 

www.bvs.org.pt

Celso Grecco – cgrecco@atitude-sse.com
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