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Manhã – Seminário  
 

10:40 Check-in  

11:00 Nota de Boas-Vindas – Enterprise Europe 
Network (INESC TEC e CEC-CCIC) 

11:05  A importância da Economia de Partilha no 
contexto europeu: os Projetos EU-GIVE e 
TouriSMEshare 

11:25 Os desafios legais da Economia de Partilha: que 
problemas, que oportunidades? 

Joana Carvalho, Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa: “Sharing 
Economy: Contratos e responsabilidade da 
plataforma.” 

Mariana Almeida, DECO - Associação Portuguesa 
para a Defesa do Consumidor: “Quem é o 
consumidor numa economia de partilha?” 

12:10  Plataformas Digitais e Inovação Tecnológica 

António Coelho, INESC TEC: “Experiências 
Digitais no Setor do Turismo” 

12:30  Debate alargado  

Moderação por Sandra Marnoto, INESC TEC & 
ISMAI 

13:00  Almoço (cortesia do CEC) 

 

Tarde – Sessão Ágora: Moldar o futuro da Economia 
de Partilha através da voz dos seus Stakeholders  

14:30 – 17:00  
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Porquê uma iniciativa como esta?  
 
A Economia de Partilha, também conhecida por 
Economia Colaborativa, corresponde a uma nova forma 
de oferecer e aceder a produtos e serviços, no âmbito 
da qual as plataformas digitais assumem um papel 
primordial. 
 
A União Europeia reconhece as oportunidades que os 
novos modelos de negócio ancorados em princípios da 
Economia de Partilha podem representar tanto para as 
empresas como para os cidadãos, pelo que se tem 
empenhado na criação das condições necessárias para 
que o desenvolvimento daquela economia se processe 
de modo sustentável e responsável. 
 
A presente iniciativa organizada pelos parceiros da 
Enterprise Europe Network, CEC-CCIC e INESC TEC, no 
âmbito dos projetos EU-GIVE e TouriSMEshare, 
constituirá um momento privilegiado para uma 
discussão fundamentada sobre o estado da Economia 
de Partilha em Portugal, a partir dos contributos de 
alguns especialistas.  
 
A iniciativa culminará com uma Sessão Ágora, no 
âmbito da qual, através de uma metodologia 
inovadora, será dada a possibilidade a todos os 
participantes de exprimirem as suas visões sobre o 
tema e assim, influenciarem o desenho de políticas e 
estratégias locais favoráveis ao desenvolvimento de 
uma Economia de Partilha transparente, capaz de 
proporcionar vantagens efetivas para todos.  
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Os nossos oradores     Moderação
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Joana Carvalho: Concluiu a licenciatura (2007) e o mestrado 
(2009) na Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa. Trabalhou na Direção-Geral da Política de Justiça 
(2009-2011) e no Banco de Portugal (2011-2016). 
Atualmente é Professora Convidada na Faculdade de Direito 
da Universidade Nova de Lisboa, instituição na qual é 
também doutoranda, encontrando-se a preparar uma tese 
sobre “Sharing Economy  – A contratação através de 
plataformas na internet”. É bolseira da Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia.  

Mariana Almeida: Licenciada em Direito e Mestre em 
“Direito das Empresas e dos Negócios” na Universidade 
Católica Portuguesa, finalizou os cursos de pós-graduação 
em “Direito dos Contratos e do Consumo” bem como em 
“Direito Justiça e Cidadania no séc. XXI” nas Faculdades de 
Direito e Sociologia da Universidade de Coimbra. Exerceu 
funções de docência em instituições do ensino superior e 
participou em algumas publicações relacionadas com temas 
de direito de consumo e de direito comercial. Atualmente é 
advogada e exerce funções de jurista no Departamento 
Jurídico e Económico da Associação Portuguesa Para a 
Defesa do Consumidor (DECO). 

António Coelho: Investigador sénior do INESC TEC, sendo o 
coordenador da área da Computação Gráfica e Ambientes 
Virtuais da CSIG. Tem participado em diversos projetos de 
investigação (desde projetos Europeus H2020 a projetos de 
consultoria especializada com a indústria) e orientação de 
teses de doutoramento, focados nas áreas Computação 
Gráfica, Jogos Sérios e Sistemas Geoespaciais. Professor 
Auxiliar do Departamento de Engenharia Informática da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e Diretor 
do Programa Doutoral em Média Digitais na Universidade do 
Porto. 
 

Sandra Marnoto: Licenciada em Gestão (1994) pela Faculdade de 
Economia da Universidade do Porto, obteve pela mesma instituição, 
os graus de Mestre e Doutor em Ciências Empresariais em 2001 e 
2008 respetivamente. Trabalhou na SONAE e fundou a sociedade 
Hozar Portugal, Lda., da qual foi sócia-gerente. A sua vida profissional 
tem estado, contudo, desde 1999, fundamentalmente ligada à 
docência e à investigação nas áreas de Economia e Gestão. É 
Professora Auxiliar no Instituto Universitário da Maia, investigadora 
convidada no INESC TEC e Managing Editor da revista científica 
“Studies of Organisational Management & Sustainability.” Tem vários 
trabalhos publicados em revistas científicas internacionais, livros e 
capítulos de livros. 

EU.GIVE: Financiado pela União Europeia, tem como objetivos principais promover a 
consciencialização ampla sobre o potencial da Sharing Economy, preparando, em particular, os 
empreendedores para melhor gerirem os desafios que os novos modelos de negócio associados àquela 
economia aportam. O projeto EU-GIVE visa gerar oportunidades de ativos intangíveis e cadeias de valor 
na Sharing Economy na Europa, proporcionando o desenvolvimento e teste de potenciais novos 
serviços para operadores que atuem ou pretendam vir a atuar segundo os princípios daquele 
framework. 
 

TouriSMEshare: Financiado pela União Europeia, destina-se a apoiar PMEs, empresas sociais, ou 
outras entidades que explorem ou pretendam vir a explorar modelos de negócio baseados na 
Economia de Partilha especificamente no setor do Turismo e do Património Cultural Imaterial em 4 
países europeus (Portugal, Espanha, Itália e Bulgária). Este apoio assumirá diversas expressões, uma 
das quais corresponde à disponibilização gratuita de serviços de diagnóstico, aconselhamento 
especializado e prospeção de parcerias de negócio ou cooperação tecnológica com a chancela da 
Enterprise Europe Network.  

Projetos promotores do evento  
 

https://www.eugiveproject.eu/
https://tourismeshare.eu/
https://een.ec.europa.eu/
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