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Bolsa de Valores Sociais  

UM SISTEMA INOVADOR DE 

FINANCIAMENTO SOCIAL 

 

EMPRESA 

A Euronext Lisbon é a uma sociedade que gere mercados de valores mobiliários, e 

que está integrada no grupo NYSE Euronext. Este grupo inclui, além da Bolsa 

Portuguesa, a Bolsa de Nova Iorque (New York Stock Exchange) e as bolsas 

europeias de Paris, Bruxelas e Amesterdão. Com cerca de oito mil emissões 

listadas, o grupo NYSE Euronext representa cerca de um terço do volume mundial 

de negociação de acções.  

  

ENVOLVIMENTO 

A Bolsa de Valores Sociais (BVS) chegou a Portugal no final 2009. O conceito viajou 

do outro lado do Atlântico e trouxe uma forma diferente de transaccionar valores. 

Investir em projectos sociais com total transparência e acompanhar a 

implementação das suas actividades são algumas das garantias concedidas pela 

BVS. 

 

A BVS é, antes de mais, um sistema inovador de financiamento para o sector 

social. Em tudo se assemelha a uma Bolsa de Valores “normal” embora “diferente” 

no que respeita aos valores transaccionados. Na BVS, em vez de empresas ou 

sociedades existem organizações sociais, investidores sociais e gera-se um outro 

tipo de ganho, o “lucro” social. As transacções fazem-se exactamente na mesma 

linha da Bolsa de Valores, tal como a conhecemos, e os investidores (sociais) 

podem à semelhança do que acontece com as empresas, acompanhar a evolução 

dos projectos financiados com total transparência.  

2010 
Case study 



 

BCSD PORTUGAL 2 

DEDICATED TO MAKING A DIFFERENCE 

Foram estes argumentos e o exemplo de sucesso da Bolsa de Valores Sociais & 

Ambientais do Brasil que conquistaram a atenção dos três fundadores do projecto: 

Euronext Lisbon, Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação EDP e que resultou 

no seu suporte à iniciativa da Atitude – Associação para o Desenvolvimento Social, 

dirigida por Celso Grecco, criador do conceito de “Bolsa de Valores Sociais”, 

assegurando a concretização desta ideia pioneira.  

 

Ao acolher esta iniciativa, Portugal tornou-se no primeiro país da Europa, e o 

segundo no mundo, a criar uma Bolsa de Valores Sociais. No Brasil a Bolsa de 

Valores Sociais e Ambientais (BVS&A) nasceu em 2003 como um projecto de 

responsabilidade social desenvolvido para a Bolsa de Valores de São Paulo 

(Bovespa). Desde essa data têm sido desenvolvidos inúmeros projectos promovidos 

pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) brasileiras, cotados com enorme 

sucesso na BVS&A. Este projecto mereceu o reconhecimento da UNESCO pelo seu 

importante papel na promoção de uma sociedade mais justa e um planeta 

saudável.  

 

ACTIVIDADES 

A 2 de Novembro de 2009 teve lugar a apresentação oficial da BVS no Museu da 

Electricidade, em Lisboa. Os primeiros quatro projectos cotados foram igualmente 

tornados públicos nesta data sob as coordenadas do Presidente da Euronext Lisboa, 

Miguel Athayde Marques. “Um negócio faz a diferença” da Associação Portuguesa 

das Pessoas Portadoras de Trissomia 21 (APPT21); “Operação Nariz Vermelho”; 

Centro de Interpretação da Abelha e da Biodiversidade e a Associação Dianova 

Portugal – “Educação é a melhor Prevenção” fizeram a estreia das cotações na BVS.  

Actualmente, a BVS conta com 20 iniciativas de investimento social – nas áreas da 

educação e empreendedorismo social – admitidas à cotação em bolsa. O valor 

mínimo de subscrição das “acções” dos projectos sociais em bolsa é de apenas 10 

euros (um euro por cada acção social), um investimento que visa a promoção de 

uma sociedade mais justa e promissora. 
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Portugal conta já com um lote apreciável de iniciativas lideradas por 

empreendedores sociais, desde o apoio à terceira idade e aos mais pobres, a 

projectos de saúde pública ou educacionais e todas elas contribuem para o 

envolvimento de populações e criação de valor, social e económico. Na BVS, 

empreendedores sociais e investidores têm um espaço de partilha e monitorização 

de projectos, a sua implementação e os seus resultados, num ambiente de total 

transparência e rigor.  

 

A conjuntura económica actual está a levar a que estes agentes de mudança criem 

(ou renovem) iniciativas assentes no pilar da missão social, dotando-os de uma 

lógica de negócio, visando criar valor social. Não há dividendos financeiros, mas 

sim o que chamamos de lucro social: organizações sociais que, mais fortalecidas 

podem fazer melhor o seu trabalho e implantar projectos sociais também 

inovadores.  

 

O objectivo da BVS é a criação de condições para que estes projectos cresçam e se 

repliquem, traduzindo-se em efectivas respostas sociais.  

 

OBJECTIVOS 

Segurança, rigor e transparência. A BVS oferece aos cidadãos, empresas e 

organizações sociais a segurança de estarem num ambiente com a credibilidade de 

uma Bolsa de Valores, a certeza de que o projecto é realmente inovador e 

transformador e a garantia de que 100% do dinheiro do investidor vai para o 

projecto por ele escolhido, sem dedução de qualquer taxa ou comissão. 

Adicionalmente, todos os projectos podem ser acompanhados a par e passo, desde 

o seu início até à sua execução plena, através do site www.bvs.org.pt. 

 

Embaixadores da Bolsa de Valores Sociais 

A BVS conta com uma lista de personalidades que, desde a primeira hora, integram 

o seu Conselho de Embaixadores. Nomes das artes, da ciência, da economia, do 

desporto, dos media associam-se a um projecto que propõe actuar nas causas e 



 

BCSD PORTUGAL 4 

DEDICATED TO MAKING A DIFFERENCE 

não nos efeitos, construindo respostas sociais inovadoras e sustentáveis. Edmundo 

Martinho, Franscisco Pinto Balsemão, João Duque, Pedro Couceiro, Nuno Delgado, 

Fernanda Freitas, Eunice Muñoz, Antonio Barreto, João Lobo Antunes, Carlos Santos 

Ferreira, António Ramalho e José Soares dos Santos são alguns dos nomes que 

integram este grupo. 

 

 

 


