
Inês Sequeira, advogada de formação, Inês deixou o exercício da advocacia em 2009 para 
fazer a diferença no sector público. Desde então, trabalhou com inovação e 
empreendedorismo no Município de Lisboa, onde fez parte da equipa que ajudou a construir 
o ecossistema de empreendedorismo de Lisboa, com a criação de vários espaços inovadores 
como StartUp Lisboa, Labs, Centro de Inovação da Mouraria, Fab Lab Lisboa e outros. Para 
Inês, tudo se resume em fazer do tecido empresarial um motor de superação de desafios 
sociais, económicos e políticos. Em janeiro de 2018 ingressou na organização centenária 
Santa Casa da Misericórdia, onde dirige o Departamento de Empreendedorismo e Economia 
Social e fundou a Casa do Impacto, incubadora/pólo de inovação social que abriu as portas 
há dois anos num convento numa das colinas mais deslumbrantes de Lisboa.
Como pessoa, Inês sempre esteve profundamente empenhada nas questões relacionadas 
com a sociedade, igualdade, justiça, educação, crescimento sustentável e ambiente. Ajudar 
a construir um mundo com oportunidades iguais é seu objetivo na vida e no trabalho.

Inês Sequeira, a lawyer by training, left the practice of law in 2009 to make a difference in the 
public sector. Since then, she has worked with innovation and entrepreneurship at the 
Municipality of Lisbon, where she was part of the team that helped build Lisbon's 
entrepreneurship ecosystem, with the creation of various innovative spaces such as StartUp 
Lisboa, Labs, Mouraria Innovation Centre, Fab Lab Lisboa among others. For Inês, it's all about 
making the entrepreneurial fabric an engine to overcome social, economic and political 
challenges. In January 2018 she joined Santa Casa da Misericórdia, where she heads the 
Entrepreneurship and Social Economy Department. She founded Casa do Impacto, an 
incubator/social innovation hub located in a convent on one of Lisbon's most stunning hills. 
As a person, she has always been deeply committed to issues related to society, equality, 
justice, education, sustainable growth and the environment. Helping to build a world with 
equal opportunities is her goal in life and work.
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