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Francisco de Almeida Maia

Mestre em Ciências da Comunicação; iniciou o seu
percurso profissional na Fundação Portuguesa das
Comunicações, tendo ingressado na EDP há 9 anos,
onde é atualmente Responsável pelo Programa de
Voluntariado da empresa.

Doutorado em Ciências da Computação em 2015
no contexto do programa MAP-i das Universidades
do Minho, Aveiro e Porto.

Em 2015 e 2016, esteve envolvida em 2 missões
internacionais como voluntária no acolhimento e apoio
aos refugiados que chegam à Grécia e à Sicília. Liderou
uma equipa na sua comunidade, responsável por acolher
e integrar uma família de refugiados.
Faz parte da ACEGE, na sequência da participação nos
módulos de preparação para a “Economia de Francisco”,
e tem coordenado a equipa que está a constituir a rede
portuguesa.
No âmbito da sua participação no evento, integra
o grupo ligado à temática “Trabalho e Cuidado”
(Village Work and Care).

Marta Bicho
Deputy Dean e Professora Associada no IPAM Lisboa,
Professora Auxiliar Convidada na Católica Lisbon School
of Business & Economics e Investigadora na Business
Research Unit do ISCTE-IUL. É Doutorada em Marketing,
Mestre e Licenciada em Gestão pelo ISCTE-IUL.
É ainda mentora de projetos de empreendedorismo
social no IES - Social Business School (powered by
INSEAD). Desempenhou funções de gestora de
comunicação e atualmente é partner da inSoul, com
atividade de consultoria e coaching nas áreas de
agilidade organizacional e liderança.
A “Economia de Francisco” foi ponto de partida para
colaborar com a ACEGE.
No âmbito da sua participação no evento, integra
o grupo ligado à temática “Vocação e Lucro” (Village
Vocation and Profit).

Co-Fundador e Diretor executivo da Keyruptive, que tem
como principal objetivo desenvolver tecnologia segura de
gestão de informação digital sensível e que é a empresa
responsável pelo desenvolvimento das aplicações móveis
para o sistema STAYAWAY COVID.
Presidente da direção da Associação AMU, uma
ONGS/IPSS com projetos de emergência social e inclusão
social focados em famílias multi-desafiadas onde se incluem
refugiados, migrantes e desempregados de longa duração.
Tem participado na construção da rede “Economia de
Francisco Portugal”.
No âmbito da sua participação no evento, integra
o grupo ligado à temática “Gestão e Dom” (Village
Management and Gift).

Diálogo com Luigino Bruni
Luigino Bruni
Professor de Economia Política na Universidade
LUMSA (Roma).
Coordenador internacional do projeto “Economia
de Comunhão”.
Diretor científico do evento “Economia de Francisco”.

