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PREÂMBULO de Luca Jahier 

 

Enquanto presidente do Grupo dos Interesses Diversos do Comité Económico e Social Europeu 

(CESE), congratulo-me profundamente com o estudo em apreço, sobre a situação da economia social 

na União Europeia, encomendado pelo CESE e levado a cabo pelo CIRIEC. Desde 2008, altura em 

que foi publicado o anterior estudo sobre o mesmo tema, ocorreram várias mudanças na União 

Europeia, tendo-se achado por bem reexaminar o âmbito e o impacto do setor, quer nos 

Estados-Membros da UE quer nos países aderentes ou candidatos à adesão (respetivamente, 

Croácia e Islândia). Além disso, a ONU considerou 2012 o Ano Internacional das Cooperativas, o que 

constitui uma oportunidade para todo o setor da economia social demonstrar o seu contributo para as 

nossas sociedades e economias. 

 

A economia social é, sem dúvida, um setor que contribui significativamente para a criação de 

emprego, o crescimento sustentável e uma distribuição mais justa dos rendimentos e da riqueza. 

Reúne condições para combinar rentabilidade, inserção social e sistemas de governação 

democráticos, trabalhando em conjunto com os setores público e privado na prestação de serviços 

adaptados às necessidades. Trata-se, acima de tudo, de um setor que resistiu muito melhor à crise 

económica do que outros, estando a obter cada vez mais reconhecimento a nível europeu. 
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Não obstante, ainda há muito por fazer para aumentar o entendimento, bem como sensibilizar e 

conquistar a confiança do público no setor. Uma primeira medida neste sentido passou por assimilar 

totalmente o âmbito e a dimensão da economia social na União Europeia, pelo que foi necessário 

retomar os factos e números disponíveis. Com base nestas informações, devemos agora pugnar por 

uma unidade e uma nova identidade do setor, apesar das suas múltiplas facetas. Devemos realçar o 

seu perfil, sublinhando o seu potencial económico e social enquanto solução para as atuais crises 

económicas e sociais e enquanto instrumento passível de introduzir mudanças positivas. Assim, 

convido todas as partes implicadas a unirem esforços para alcançar esta meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luca Jahier 

Presidente do Grupo dos Interesses Diversos 

Comité Económico e Social Europeu 
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PREÂMBULO de Miguel Ángel Cabra de Luna 

 

 

Quatro anos depois, temos o prazer de publicar uma atualização do estudo do CESE intitulado A 

Economia Social na UE. Uma vez mais, pretende-se efetuar uma análise do setor na UE a partir de 

uma perspetiva quantitativa e qualitativa. Desta feita, alargamos o estudo, somando, aos atuais 27 

Estados-Membros, os países aderentes ou candidatos à adesão (respetivamente, Croácia e Islândia). 

 

Deste modo, o CESE reforça o seu compromisso para com o reconhecimento e a promoção da 

economia social, um setor que, além de constituir um importante pilar em termos de emprego e 

coesão social na Europa, é essencial para a concretização das metas da Estratégia Europa 2020. 

 

Como demonstra o estudo, as empresas da economia social, nas suas várias formas (incluindo 

empresas sociais), desempenham um papel importante no aumento da competitividade e da 

eficiência na economia europeia de vários e diferentes modos: canalizando recursos inexplorados e 

dispersos para a atividade económica, mobilizando recursos a nível local, reforçando a cultura do 

empreendedorismo, eliminando a rigidez do mercado, incentivando a flexibilização dos mercados e 

promovendo a multilocalização da produção, só para citar alguns exemplos. As empresas da 

economia social dispõem, igualmente, de uma maior capacidade para preservar os postos de trabalho 

e evitar a perda de empregos durante ciclos económicos difíceis, como se pode constatar na atual 

crise económica.  

 

Nos últimos anos, o setor sofreu igualmente melhorias importantes em termos de reconhecimento 

político e jurídico, tanto a nível da UE (Ato para o Mercado Único, Iniciativa de Empreendedorismo 

Social, Estatuto da Fundação Europeia, Fundos de Empreendedorismo Social, etc.) como a nível 

nacional (por exemplo, a recente lei da economia social em Espanha). Espero que o presente estudo 

contribua de forma positiva para dinamizar o reconhecimento da economia social. 
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Miguel Ángel Cabra de Luna 

Porta-voz da Categoria da Economia Social 

Comité Económico e Social Europeu 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

1.1 Introdução e objetivos 

1.2 Métodos 

1.3 Estrutura e síntese do relatório 

1.  

1.1 Introdução e objetivos 

 

Em traços gerais, o presente relatório propõe-se atualizar o estudo intitulado A economia social na 

União Europeia, publicado em 2008 pelo Comité Económico e Social Europeu, alargando o seu 

âmbito de modo a incluir cada um dos 27 Estados-Membros da UE, além dos países aderentes ou 

candidatos à adesão (respetivamente, Croácia e Islândia), e examinando as definições, a situação, o 
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contributo, os instrumentos legais e as políticas públicas em torno da economia social, bem como o 

impacto da crise económica. 

 

Tendo presente este último propósito, o relatório recorre a três objetivos ou instrumentos intermédios 

que, até ao momento, não foram adequadamente definidos. Em primeiro lugar, importa estabelecer 

uma definição clara e rigorosa da economia social enquanto conceito e das diferentes categorias de 

sociedades e organizações que compõem a mesma. 

 

O segundo objetivo intermédio consiste em identificar os diversos agentes que, independentemente 

da sua forma jurídica, compõem a economia social em cada Estado-Membro da UE, partindo da 

definição estabelecida no presente relatório, e em comparar as várias definições nacionais aplicáveis 

ao conceito de economia social. 

 

O terceiro objetivo intermédio consiste em fornecer dados macroeconómicos sobre a economia social 

nos 27 Estados-Membros e nos dois países candidatos à adesão, examinar a legislação nacional 

recente em matéria de economia social, elaborar, a nível nacional, uma análise comparativa dos 

atuais conceitos e perceções da economia social em cada país, e ainda avaliar de que forma a 

economia social poderá e irá contribuir para a execução da Estratégia Europa 2020.  

 

1.2 Métodos 

 

O relatório foi preparado e redigido por Rafael Chaves e José Luis Monzón do CIRIEC, assistidos por 

um comité de peritos constituído por Danièle Demoustier (França), Roger Spear (Reino Unido), 

Alberto Zevi (Itália), Chiara Carini (Itália) e Magdalena Huncova (República Checa), que examinaram o 

programa de trabalho no seu todo, a metodologia e, em conjunto com os diretores, a proposta de 

relatório final. 

 

O presente documento apoia-se, em grande parte, no relatório anterior, publicado em 2008, já que 

consiste, essencialmente, numa atualização: A economia social na União Europeia. Em termos de 

metodologia, a primeira parte do relatório baseia-se na definição do setor comercial da economia 

social constante do Manual da Comissão Europeia para a elaboração das contas satélite das 

empresas da economia social (cooperativas e mutualidades), a fim de estabelecer uma definição da 

economia social, no seu conjunto, que reúna um vasto consenso político e científico.  

 

No tocante ao segundo objetivo do relatório, foi conduzido, nos meses de fevereiro, março e abril de 

2012, um estudo de campo de grande dimensão, assente num questionário enviado aos 27 

Estados-Membros da UE e aos países aderentes ou candidatos à adesão. Foram inquiridas 

testemunhas privilegiadas com conhecimento especializado quer do conceito de economia social e 

domínios conexos quer deste setor nos respetivos países. Os peritos em questão são investigadores 

universitários, profissionais das federações e estruturas que representam a economia social, bem 

como funcionários que ocupam cargos governativos de grande responsabilidade e relacionados com 
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a economia social. Os resultados foram muito satisfatórios: 52 questionários foram completados em 

26 países. Os contributos de organizações europeias como a Cooperatives Europe, a COGECA e a 

ICMIF ajudaram a colmatar lacunas nos dados. 

 

Quadro 1.1. Questionários recebidos 

 

  Questionários 

Bélgica 3 

Bulgária 2 

República Checa 3 

Dinamarca 1 

Alemanha 4 

Estónia 0 

Irlanda 2 

Grécia 2 

Espanha 3 

França 2 

Itália 2 

Chipre 0 

Letónia 1 

Lituânia 1 

Luxemburgo 0 

Hungria 4 

Malta 1 

Países Baixos 1 

Áustria 1 

Polónia 3 

Portugal 1 

Roménia 2 
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Eslovénia 2 

Eslováquia 3 

Finlândia 1 

Suécia 1 

Reino Unido 2 

Países Aderentes e Candidatos à Adesão 

Croácia 3 

Islândia 1 

 

Por fim, o terceiro objetivo intermédio do relatório — identificar políticas públicas, examinar a 

legislação nacional recente em matéria de economia social, analisar o impacto da crise económica na 

economia social e avaliar de que forma a economia social poderá e irá contribuir para a execução da 

«Estratégia Europa 2020» — foi alcançado mediante uma consulta ao comité de peritos e a peritos no 

setor, o exame às informações prestadas nos questionários e a realização de debates com o comité 

de peritos, no seio do Comité Científico para a Economia Social do CIRIEC. 

 

1.3 Estrutura e síntese do relatório 

 

A estrutura do relatório é a seguinte: 

 

O capítulo 1 apresenta o relatório e os seus objetivos e o capítulo 2 traça a evolução histórica da 

economia social enquanto conceito, incluindo as informações mais recentes sobre o seu 

reconhecimento nos sistemas contabilísticos nacionais. 

 

O capítulo 3 começa por formular uma definição de economia social adequada aos sistemas 

contabilísticos nacionais, identificando, em seguida, os principais grupos de agentes na economia 

social. 

 

O capítulo 4 sintetiza as principais abordagens teóricas em relação à economia social, expondo as 

semelhanças e diferenças entre as mesmas. 

 

Os capítulos 5 e 6 traçam um panorama da atual situação da economia social na UE, apresentando 

uma análise comparativa das perceções da economia social em cada país, bem como dados 

macroeconómicos sobre a economia social nos 27 Estados-Membros e nos países aderentes ou 

candidatos à adesão. 
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Os capítulos 7, 8 e 9 apresentam um panorama da legislação nacional recente em matéria de 

economia social e políticas públicas, desenvolvidas por cada país com respeito à economia social, e 

uma avaliação do impacto da crise económica e do contributo da economia social para a execução da 

«Estratégia Europa 2020». 

 

Por último, o capítulo 10 analisa os desafios e as tendências, e apresenta conclusões. O relatório 

termina com uma lista de referências bibliográficas. 

 



CAPÍTULO 2 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE ECONOMIA SOCIAL 

 

2.1. Associações e cooperativas populares nas origens da economia social 

2.2. Dimensão e campo de ação da economia social no mundo de hoje 

2.3. Identificação e reconhecimento institucional da economia social no mundo de hoje 

 

 

2.1  Associações e cooperativas populares nas origens da economia social  

 

Em termos de atividade, a economia social está historicamente ligada às associações e 

cooperativas populares, que constituem a sua espinha dorsal. O sistema de valores e os 

princípios de conduta das associações populares, refletidos na história do movimento 

cooperativista, estiveram na génese do conceito moderno de economia social, estruturado em 

torno de três grandes famílias de organizações: as cooperativas, as mutualidades e as 

associações, às quais se somaram recentemente as fundações. Em boa verdade, estas 

grandes famílias eram, nos seus primórdios, realidades interligadas pela mesma determinação: 

a resposta dos grupos sociais mais vulneráveis e indefesos, através de organizações de 

entreajuda, às novas condições de vida causadas pelo desenvolvimento do capitalismo 

industrial nos séculos XVIII e XIX. As cooperativas, as sociedades mútuas de assistência e as 

sociedades de resistência refletiam as três direções tomadas por este impulso associativista. 

 

Pese embora as organizações caritativas (instituições de caridade, confrarias e hospitais) e de 

assistência mútua tivessem crescido exponencialmente durante a Idade Média, seria no século 

XIX que as associações, cooperativas e mutualidades populares ganhariam um ímpeto 

extraordinário através de iniciativas lançadas pelas classes trabalhadoras. Na Grã-Bretanha, 

por exemplo, as sociedades de benevolência multiplicaram-se na última década do século 

XVIII. Por toda a Europa, foram criadas várias sociedades mutualistas de previdência e 

sociedades mútuas de assistência. Em países latino-americanos, como Uruguai e Argentina, o 

movimento mutualista cresceu de forma exponencial durante a segunda metade do século XIX. 

 

Os primeiros sinais do cooperativismo surgiram na Grã-Bretanha em finais do século XVIII e 

inícios do século XIX, numa reação espontânea dos trabalhadores industriais, em resposta às 

dificuldades enfrentadas perante as suas péssimas condições de vida. No entanto, o 

pensamento socialista desenvolvido por Robert Owen e por anticapitalistas ricardianos, como 

William Thompson, George Mudie, William King, Thomas Hodgskin, John Gray e John Francis 

Bray, depressa viria a exercer uma influência considerável sobre o movimento cooperativista. 

Neste contexto, o período de 1824 a 1835 testemunhou o estabelecimento de uma estreita 

ligação entre este movimento e sindicatos, ambos expressões do mesmo movimento de 

trabalhadores, partilhando o mesmo objetivo: a emancipação das classes trabalhadoras. Os 

oito congressos das cooperativas realizados na Grã-Bretanha entre 1831 e 1835 coordenaram 
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a ação das cooperativas e dos sindicatos. Aliás, um desses congressos instituiu a confederação 

sindical britânica (Grand National Consolidated Trades Union), unindo todos os sindicatos 

britânicos. 

 

William King participou direta e decisivamente no desenvolvimento do movimento cooperativista 

na Grã-Bretanha, tendo influenciado a célebre cooperativa fundada em Rochdale (Inglaterra) 

por 28 operários em 1844, seis dos quais eram discípulos de Owen (Monzón, 2003). Os 

famosos princípios cooperativos que regeram a obra dos Pioneiros de Rochdale foram 

adotados por todos os tipos de cooperativas, que, no ano de 1895, criaram a Aliança 

Cooperativa Internacional (ACI) em Londres e que contribuíram de forma notável para o 

desenvolvimento do conceito moderno de economia social. 

 

De acordo com o Congresso da ACI de 1995, realizado em Manchester, estes princípios 

definem as cooperativas como organizações democráticas nas quais o poder decisório fica nas 

mãos de uma maioria de filiados/usuários da atividade cooperativizada, pelo que os membros 

investidores ou capitalistas, caso existam, não podem formar uma maioria e, por outro lado, os 

excedentes não são afetados em função de quaisquer critérios de proporcionalidade em 

relação ao capital. Além disso, os direitos de voto iguais, a remuneração limitada pela 

participação no capital obrigatoriamente subscrito pelos filiados/usuários e, frequentemente, a 

criação de reservas indivisíveis que não podem ser distribuídos, inclusivamente no caso de 

dissolução, são outros aspetos em que as cooperativas diferem das empresas. 

 

Desde Rochdale que as cooperativas têm concentrado a atenção de várias escolas de 

pensamento. Refira-se que a transcendência das fronteiras ideológicas e o pluralismo analítico 

são temas característicos da literatura consagrada a este fenómeno. Socialistas utópicos, 

socialistas ricardianos, cristãos-sociais (tanto católicos como protestantes) e liberais sociais, a 

par de ilustres economistas clássicos, marxistas e neoclássicos, analisaram de forma exaustiva 

este tipo heterodoxo de empresa. 

 

O termo economia social terá provavelmente surgido pela primeira vez na literatura económica 

em 1830. Nesse mesmo ano, o economista liberal francês Charles Dunoyer publicou um tratado 

de economia social (Nouveau traité d'économie sociale), onde preconizava uma abordagem 

moral da economia. No período de 1820 a 1860, uma escola de pensamento heterogénea, que 

pode agrupar-se sob a designação coletiva de economistas sociais, ganhou forma em França. 

Os seus aderentes foram influenciados pelas análises de Thomas Robert Malthus e de Jean S. 

de Sismondi, relativas quer à existência de «deficiências no mercado» passíveis de gerar 

desequilíbrios, quer à delimitação do verdadeiro objeto da economia, que, segundo, Sismondi, 

era o Homem e não a riqueza. Ainda assim, os economistas sociais devem, na sua maioria, ser 

remetidos para a esfera do pensamento económico liberal e ser associados aos princípios de 

laissez-faire e às instituições que o capitalismo emergente viria a consolidar, incluindo 

empresas capitalistas e mercados. 

 

Consequentemente, os pensadores que, nesse período, estiveram na origem da economia 

social não idealizaram nem promoveram qualquer abordagem alternativa ou complementar ao 

capitalismo. Esses economistas desenvolveram antes uma abordagem teórica da sociedade e 

do que é social, procurando reconciliar moralidade e economia através da moralização do 
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comportamento individual, à semelhança do modelo de Frédéric Le Play (Azam, 2003), para 

quem a meta que os economistas deveriam propor-se alcançar não era nem a prosperidade 

nem a riqueza, mas sim a paz social (B. de Carbon, 1972). 

 

A economia social passou por um profundo redirecionamento durante a segunda metade do 

século XIX, por influência de dois grandes economistas: John Stuart Mill e Léon Walras. 

 

Mill prestou uma atenção significativa ao associativismo empresarial entre os trabalhadores, 

tanto em aspetos cooperativos como mutualistas. Na sua obra mais influente, Princípios de 

Economia Política, Mill examina em pormenor as vantagens e inconvenientes das cooperativas 

de trabalhadores, apelando para que este tipo de empresa seja incentivado, dado o seu valor 

em termos económicos e morais. 

 

À semelhança de Mill, Léon Walras entendia que as cooperativas podiam contribuir de forma 

substancial para a resolução de conflitos sociais ao desempenhar um determinante «papel 

social, não através da supressão do capital, mas sim através da construção de um mundo 

menos capitalista, e um papel moral, não menos significativo, que consiste na introdução da 

democracia nos trabalhos do processo de produção» (Monzón, 1989). 

 

A obra Études d'Économie Sociale: théorie de la répartition de la richesse sociale (Estudos de 

economia social: teoria da repartição da riqueza social) de Walras, publicada em Lausanne em 

1896, marca uma rutura fundamental com a abordagem da economia social originalmente 

descrita no modelo de Le Play. Com Walras, a economia social não só passou a formar parte 

da ciência económica, como se tornou um domínio da atividade económica prolífico nas 

cooperativas, mutualidades e associações tal qual as conhecemos hoje em dia. Os principais 

traços do conceito moderno de economia social começariam a ganhar forma em finais do 

século XIX, inspirados nos valores do associativismo democrático, do mutualismo e do 

cooperativismo. 

 

2.2  Dimensão e campo de ação da economia social no mundo de hoje 

 

Embora a economia social ocupasse um lugar de relativo destaque na Europa do primeiro terço 

do século XX, o modelo de crescimento na Europa Ocidental durante o período de 1945 a 1975 

assentava essencialmente no tradicional setor privado capitalista e no setor público. Este 

modelo constituía a base do Estado-Providência, o qual revelou ser uma solução para as 

deficiências de mercado detetadas e implementou um pacote de políticas corretivas que 

provarem ser altamente eficazes: nomeadamente políticas em matéria de redistribuição dos 

rendimentos e de afetação dos recursos, bem como políticas anticíclicas. Todas essas políticas 

tinham por base o modelo keynesiano, onde os grandes atores sociais e económicos são as 

federações patronais e os sindicatos, a par do governo. 

 

Nos países da Europa Central e Oriental, tutelados pelo sistema soviético e com um 

planeamento centralizado das economias, o Estado constituía o único ator económico, não 

deixando qualquer margem para os agentes da economia social. Observava-se apenas uma 
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presença considerável de cooperativas nalguns países do bloco soviético, muito embora não 

pudessem fazer valer parte dos seus princípios tradicionais, como a adesão livre e voluntária ou 

a organização democrática. Nos dois últimos séculos, uma série de economistas checos 

adotaram abordagens da economia social que não privilegiavam apenas a rentabilidade. 

Durante a Primeira República Checoslovaca, um grande número de organizações não 

lucrativas perpetuou essa tradição, que remontava ao século XIX.  

 

A consolidação de sistemas de economia mista não impediu o desenvolvimento de um leque 

notável de empresas e organizações — cooperativas, mutualidades e associações —, que 

participaram na resolução de questões de interesse geral e relevantes no plano social, 

respeitantes, por exemplo, ao desemprego cíclico, aos desequilíbrios geográficos entre as 

zonas rurais e à deformação das relações de poder entre as organizações de distribuição a 

retalho e os consumidores. Todavia, ao longo desse período, a economia social deixou 

praticamente de constituir uma força significativa no processo de harmonização entre o 

crescimento económico e o bem-estar social, passando o Estado a ocupar um lugar central. Só 

com a crise do Estado-Providência e dos sistemas de economia mista, no último quartel do 

século XX, se reacenderia, em determinados países europeus, o interesse nas organizações 

típicas da economia social, quer enquanto alternativas comerciais aos modelos dos setores 

público e do capital, como cooperativas e mutualidades, ou enquanto organizações de não 

mercado — principalmente associações e fundações. Este interesse deveu-se às dificuldades 

encontradas pelas economias de mercado na procura de soluções satisfatórias para questões 

tão importantes como o desemprego em massa de longa duração, a exclusão social, o 

bem-estar no mundo rural e nas zonas urbanas degradadas, a saúde, a educação, a qualidade 

de vida dos pensionistas e o crescimento sustentável, entre outras. Trata-se de necessidades 

sociais que nem os agentes capitalistas do setor privado nem o setor público conseguem 

satisfazer de forma suficiente e adequada, sendo que não existe uma solução fácil que possa 

passar pela autorregulação dos mercados ou por uma política macroeconómica tradicional. 

 

Apesar de, nas últimas décadas, se ter verificado a desmutualização de importantes 

cooperativas e mutualidades em determinados países europeus, o setor comercial da economia 

social (cooperativas e mutualidades) cresceu, no cômputo geral, de forma considerável, como 

refere o Manual da Comissão Europeia para a elaboração das contas satélite das empresas da 

economia social. 

 

O crescimento significativo do conjunto da economia social na Europa tem sido salientado por 

importantes estudos. Um dos principais estudos foi realizado pelo CIRIEC, a pedido da 

Comissão Europeia, no âmbito da ação-piloto «terceiro setor e emprego». O estudo realça a 

importância crescente das cooperativas, mutualidades e associações em matéria de criação e 

preservação de emprego e ainda na correção de graves desequilíbrios económicos e sociais. 

 

Após o desmoronamento do bloco soviético, várias cooperativas da Europa Oriental e Central 

entraram em colapso. Além disso, ficaram severamente desacreditadas perante a opinião 

pública. Não obstante, tem-se assistido, mais recentemente, ao ressurgimento de iniciativas 

cidadãs para desenvolver projetos de economia social, o que tem vindo a traduzir-se em 

propostas legislativas destinadas a estimular as organizações do setor. 
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Tem-se observado um crescimento espantoso da economia social em relação às organizações 

envolvidas na produção dos chamados bens sociais ou de mérito, principalmente na inserção 

social e profissional, bem como nos serviços sociais e cuidados de proximidade. Neste domínio, 

o associativismo e cooperativismo aparentam ter reencontrado uma plataforma comum de 

entendimento e cooperação em muitos dos seus projetos e atividades, nomeadamente no caso 

das empresas sociais, que, em grande parte, são cooperativas já reconhecidas do ponto de 

vista jurídico em vários países europeus, designadamente Itália, Portugal, França, Bélgica, 

Espanha, Polónia, Finlândia e Reino Unido. O ponto 3.2.D deste relatório apresenta um resumo 

das suas características. 

 

Em 2009, havia na UE-27 mais de 207 000 cooperativas economicamente ativas. A sua 

intervenção incide em todas as áreas da atividade económica, mas mais especialmente na 

agricultura, na intermediação financeira, no setor retalhista e do alojamento e, sob a forma de 

cooperativas de trabalhadores, nos setores da indústria, da construção e dos serviços. Estas 

cooperativas dão trabalho direto a 4,7 milhões de pessoas e contam 108 milhões de filiados.  

 

As mutualidades do domínio da saúde e do bem-estar social prestam assistência a mais de 

120 milhões de pessoas. As mútuas seguradoras têm uma quota de mercado de 24%. 

 

Em 2010, as associações empregavam 8,6 milhões de pessoas na UE-27; representam mais 

de 4% do PIB, sendo que os seus filiados agrupam 50% dos cidadãos da União Europeia.  

 

Em suma, a economia social, para além do seu peso quantitativo, tem vindo, nas últimas 

décadas, a afirmar a sua capacidade de contribuir eficazmente para a resolução dos novos 

problemas sociais. Por outro lado, tem conseguido reforçar a sua posição como instituição 

indispensável a um desenvolvimento económico sustentável e estável, a salários mais justos e 

a uma redistribuição da riqueza, adequando os serviços às necessidades, valorizando as 

atividades económicas ao serviço das necessidades sociais, corrigindo os desequilíbrios do 

mercado laboral e, em resumo, aprofundando e reforçando a democracia económica. 

 

2.3  Identificação e reconhecimento institucional da economia social no mundo de hoje 

 

A identificação da economia social como a conhecemos hoje iniciou-se em França na década 

de 70, quando as organizações representativas das cooperativas, mutualidades e associações 

instituíram um comité nacional das atividades mutualistas, cooperativas e associativas (Comité 

national de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives — CNLAMCA). Entre o 

fim da Segunda Grande Guerra e o ano de 1977, o termo «economia social» caiu em desuso, 

mesmo no âmbito das «famílias» pertencentes a esse setor de atividade económica. Em 1977 

e 1979, foram organizadas conferências europeias de cooperativas, mutualidades e 

associações sob a égide do Comité Económico e Social Europeu. Em junho de 1980, 

coincidindo com o seu décimo aniversário, o CNLAMCA publicou uma carta da economia social 

(Charte de l´économie sociale), definindo a economia social como o conjunto de organizações 

que não pertencem ao setor público, operam de forma democrática, garantindo aos seus 

filiados iguais direitos e deveres, e obedecem a um regime específico de propriedade e 

distribuição dos lucros, aplicando os excedentes na expansão da organização e no 

melhoramento dos serviços prestados aos filiados e à sociedade. 
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Estes traços característicos foram amplamente divulgados na literatura económica e definem 

uma esfera da economia social que gira em torno de três famílias principais, a saber as 

cooperativas, mutualidades e associações, às quais se juntaram recentemente as fundações. 

Na Bélgica, o relatório de 1990 do Conselho Económico e Social da Região da Valónia (CWES) 

descrevia o setor da economia social como uma parte da economia composta por organizações 

privadas que partilham quatro características específicas: «a) o objetivo passa por servir os 

membros ou a comunidade, ao invés de gerar lucros; b) gestão autónoma; c) um processo 

decisório democrático; e d) a primazia do indivíduo e do trabalho em detrimento do capital na 

distribuição dos rendimentos». 

 

 A delimitação mais recente do conceito de economia social é efetuada, pelas próprias 

organizações, na Carta de Princípios da Economia Social estabelecida pela 

Conferência Europeia Permanente das Cooperativas, Mutualidades, Associações e 

Fundações (CEP-CMAF), a instituição representativa a nível da UE destas quatro 

famílias de organizações da economia social.  

 

O advento da economia social tem sido reconhecido nos círculos políticos e jurídicos, quer a 

nível nacional, quer a nível europeu. A França foi o primeiro país a conferir um reconhecimento 

político e jurídico ao conceito moderno de economia social, mediante o decreto de dezembro de 

1981 que instaurou a Delegação Interministerial para a Economia Social (Délégation 

interministérielle à l´Économie Sociale — DIES). O termo «economia social» foi igualmente 

inscrito na legislação de outros Estados-Membros, como a Espanha, que, em 2011, se tornou 

no primeiro país europeu a adotar uma lei de economia social. Também a Grécia já adotou uma 

lei de economia social. Portugal, por seu lado, apresentou um projeto de lei nesse sentido. O 

novo executivo francês, que tomou posse em junho de 2012, designou um ministro delegado 

para a economia social no Ministério da Economia, das Finanças e do Comércio Externo. No 

plano europeu, a Comissão Europeia publicou, em 1989, uma comunicação intitulada As 

empresas da economia social e a realização de um mercado europeu sem fronteiras. No 

mesmo ano, a Comissão patrocinou a Primeira Conferência Europeia sobre Economia Social 

(Paris) e criou a Unidade «Economia Social» dentro da DG XXIII, Política Empresarial, 

Comércio, Turismo e Economia Social. Em 1990, 1992, 1993 e 1995, a Comissão promoveu 

uma série de conferências sobre economia social, em Roma, Lisboa, Bruxelas e Sevilha, 

respetivamente. Desde então, realizaram-se várias conferências europeias. As mais recentes 

decorreram em Toledo (maio de 2010) e em Bruxelas (outubro de 2010). Em 1997, na Cimeira 

do Luxemburgo, é reconhecido o papel das empresas da economia social para o 

desenvolvimento local e a criação de empregos e lançada a ação-piloto «terceiro setor e 

emprego», com o setor da economia social como área de referência. 

Também no Parlamento Europeu foi criado, em 1990, o Intergrupo «Economia Social», que 

ainda hoje existe. Em 2006, o Parlamento Europeu instou a Comissão a «respeitar a economia 

social e a apresentar uma comunicação sobre esta pedra angular do modelo social europeu». 

Em 2009, o Parlamento Europeu aprovou um importante relatório sobre a economia social que 

reconheceu a economia social como um parceiro social e um dos principais atores para a 

concretização dos objetivos da Estratégia de Lisboa. Muito recentemente, a Comissão Europeia 

lançou duas iniciativas importantes sobre as empresas sociais, as quais são parte integrante da 

economia social: a Iniciativa de Empreendedorismo Social (IES) e a proposta de regulamento 

relativa aos Fundos de Empreendedorismo Social Europeus.  
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Por sua vez, o Comité Económico e Social Europeu (CESE) publicou vários relatórios e 

pareceres sobre o contributo das empresas da economia social para a prossecução dos 

diversos objetivos da política pública. Entre os últimos pareceres de iniciativa e exploratórios do 

CESE, figura um parecer sobre a «Diversidade de formas de empresas», que reconhece a 

importância da economia social na construção europeia, um parecer sobre o tema «A economia 

social na América Latina» (parecer Cabra de Luna), que atende ao papel da economia social no 

desenvolvimento local e na coesão social, e um parecer sobre o «Empreendedorismo social e 

empresas sociais». A consulta da Comissão traduziu-se na adoção, por parte do CESE, dos 

pareceres sobre a Iniciativa de Empreendedorismo Social (IES) (parecer Guerini) e do parecer 

sobre a proposta de regulamento relativa aos Fundos de Empreendedorismo Social Europeu 

(parecer Rodert). 



CAPÍTULO 3 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES E GRUPOS ABRANGIDOS PELO CONCEITO DE 

ECONOMIA SOCIAL 

 

3.1. Reconhecer a economia social nos sistemas contabilísticos nacionais 

3.2. Uma definição do conceito de economia social adequada aos sistemas contabilísticos 

nacionais 

3.3. O subsetor de mercado ou empresarial da economia social 

3.4. O subsetor «não mercado» da economia social 

3.5. A economia social: pluralismo e identidade de base comum 

 

 

3.1 Reconhecer a economia social nos sistemas contabilísticos nacionais 

 

Os sistemas contabilísticos nacionais desempenham uma função muito importante na 

prestação de informações regulares e precisas sobre a atividade económica e nos esforços 

desenvolvidos no sentido de uma harmonização terminológica e conceptual dos assuntos 

económicos, permitindo comparações internacionais coerentes e pertinentes. Os dois principais 

sistemas contabilísticos nacionais atualmente aplicados são o Sistema de Contas Nacionais 

das Nações Unidas (SCN 1993) e o Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais (SEC 

1995 ou SEC 95). O SCN 1993 recomenda normas contabilísticas nacionais para todos os 

países do mundo. O SEC 1995 é aplicável aos Estados-Membros da UE e é consentâneo com 

o SCN 1993, embora com diferenças mínimas. 

 

Os vários milhares de entidades (unidades institucionais) que, em cada país, realizam 

atividades produtivas (conforme definido no SCN 1993 e no SEC 1995) agrupam-se em cinco 

setores institucionais que constituem a economia nacional, que se excluem mutuamente: 1) 

sociedades não financeiras (S.11); 2) sociedades financeiras (S.12); 3) administrações públicas 

(S.13); 4) famílias (enquanto consumidores e enquanto empreendedores) (S.14); 5) instituições 

sem fim lucrativo ao serviço das famílias (S.15). 

 

Por outras palavras, as empresas e organizações englobadas no conceito de economia social 

não são reconhecidas como um setor institucional à parte nos sistemas contabilísticos 

nacionais, fazendo com que as cooperativas, mutualidades, associações e fundações estejam 

dispersas entre estes cinco setores institucionais, o que dificulta a análise individual de cada 

uma destas organizações. 
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A Comissão Europeia elaborou recentemente um Manual para a elaboração das contas satélite 

das empresas da economia social (cooperativas e mutualidades) que permitirá obter dados 

coerentes, precisos e fiáveis sobre uma vertente muito significativa da economia social: a que 

se refere às cooperativas, mutualidades e outras empresas afins. Em 2011, com base nesse 

manual, e por iniciativa da DG Empresa e Indústria da Comissão Europeia, foram elaboradas 

contas satélite relativamente a cooperativas e mutualidades em Espanha, Bélgica, Sérvia e 

antiga República jugoslava da Macedónia. Recentemente, esta mesma direção-geral patrocinou 

uma iniciativa destinada à elaboração de estatísticas fiáveis para as empresas sociais. 

 

Segundo este manual, a metodologia dos atuais sistemas contabilísticos nacionais, cimentada 

em meados do século XX, desenvolveu instrumentos para captar os grandes agregados 

económicos nacionais num contexto de economia mista, com um forte setor privado capitalista 

e um setor público complementar e frequentemente intervencionista. Logicamente, num 

sistema contabilístico nacional, articulado em torno de uma realidade institucional bipolar, 

dificilmente haveria lugar para um terceiro polo diferente do público ou do capitalista, sendo 

este último identificável com praticamente a totalidade do setor privado. Este é um importante 

fator explicativo da invisibilidade institucional da economia social nas sociedades atuais e, como 

o manual reconhece, contrasta com a crescente importância das entidades que a formam. 

 

3.2 Uma definição do conceito de economia social adequada aos sistemas 

contabilísticos nacionais 

 

Outro motivo que origina a invisibilidade institucional da economia social atrás referida 

prende-se com a ausência de uma definição clara e rigorosa do conceito e do âmbito da 

economia social, que poderia ser utilizada convenientemente pelos sistemas contabilísticos 

nacionais. Essa definição deveria pôr de lado os critérios legais e administrativos e centrar-se 

antes na análise do comportamento dos atores da economia social, através da identificação das 

semelhanças e diferenças entre os vários atores e entre estes e outros agentes económicos. 

Por outro lado, deveria combinar os princípios tradicionais e valores característicos da 

economia social com a metodologia dos sistemas contabilísticos nacionais vigentes, por forma 

a criar um conceito único que represente uma definição funcional e reúna um vasto consenso 

político e científico, permitindo que os principais agregados das organizações da economia 

social possam ser quantificados e possam dispor de uma maior visibilidade sob uma forma 

homogénea e uniformizada à escala internacional. 

 

Neste sentido, o presente relatório aventa a seguinte definição de trabalho de «economia 

social»: 

 

Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, com autonomia de decisão e 

liberdade de filiação, criadas para servir as necessidades dos seus associados através do 

mercado, fornecendo bens e serviços, incluindo seguros e financiamentos, e em que a 

distribuição pelos sócios de eventuais lucros ou excedentes realizados, assim como a tomada 

de decisões, não estão diretamente ligadas ao capital ou às cotizações dos seus associados, 

correspondendo um voto a cada um deles, ou, em qualquer caso, são realizadas através de 

processos decisórios democráticos e participativos. A economia social também inclui empresas 

privadas organizadas formalmente, com autonomia de decisão e liberdade de filiação, que 
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prestam serviços de «não mercado» a agregados familiares e cujos eventuais excedentes 

realizados não podem ser apropriados pelos agentes económicos que as criam, controlam ou 

financiam. 

 

Esta definição tem absolutamente em conta os critérios delimitadores do conceito de economia 

social incluídos na Carta de Princípios da Economia Social estabelecida pela CEP-CMAF (cf. 

ponto 2.3 do presente relatório). Em termos contabilísticos nacionais, ela abrange dois 

subsetores principais da economia social: a) o subsetor do mercado ou empresarial e b) o 

subsetor de prestação «não mercado». Esta classificação revela-se muito útil para elaborar 

estatísticas fiáveis e analisar as atividades económicas em conformidade com os sistemas 

contabilísticos nacionais utilizados. No entanto, de um ponto de vista socioeconómico, 

obviamente que há na economia social uma permeabilidade entre os dois subsetores, bem 

como ligações estreitas entre mercado e não mercado, resultante do facto de que todas as 

organizações de economia social partilham uma característica comum: são organizações de 

pessoas que realizam atividades com o principal objetivo de satisfazer as necessidades das 

pessoas e não tanto de remunerar os investidores capitalistas. 

 

De acordo com a definição atrás referida, as características comuns aos dois subsetores da 

economia social são: 

 

1) São privadas, ou seja, não fazem parte do setor público nem são controladas pelo 

mesmo; 

 

2) Organizadas formalmente, o que significa que, em regra, são dotadas de personalidade 

jurídica; 

 

3) Autonomia de decisão, isto é, têm plena capacidade para eleger e destituir os seus 

órgãos dirigentes e para controlar e organizar todas as suas atividades; 

 

4) Liberdade de filiação, ou por outras palavras, não há obrigatoriedade de adesão; 

 

5) A distribuição de eventuais lucros ou excedentes entre os filiados/usuários não é feita 

proporcionalmente ao capital ou às cotizações dos membros, mas sim em função da sua 

atividade ou participação no seio da organização; 

 

6) Realização de uma atividade económica com o objetivo de satisfazer as necessidades 

dos seus filiados, nomeadamente pessoas individuais ou famílias. Por este motivo, diz-se que 

as organizações de economia social são organizações de pessoas e não de capital. Trabalham 

com o capital e outros recursos não monetários, mas não para o capital; 
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7) São organizações democráticas. Exceto algumas organizações de voluntários que 

produzem serviços de «não mercado», as organizações da economia social de primeira linha 

aplicam todas o princípio de «uma pessoa, um voto», independentemente do capital ou das 

cotizações dos seus membros. Em qualquer caso, respeitam sempre processos decisórios 

democráticos e participativos. As organizações a outros níveis também são organizadas 

democraticamente. Os filiados controlam maioritária ou exclusivamente o poder de decisão na 

organização. 

 

Uma característica muito importante das organizações da economia social, cujas raízes se 

encontram na sua própria história, é o controlo democrático. Ora, no referido manual para as 

contas satélite das empresas da economia social que são produtores mercantis (classificados 

nos setores institucionais S.11 e S.12 das contas nacionais), o critério democrático é tido como 

um pré-requisito para que uma empresa seja considerada parte da economia social, uma vez 

que a utilidade social destas empresas não assenta, em geral, na sua atividade económica, que 

constitui um instrumento para um fim não lucrativo, mas no seu objetivo e nos valores 

democráticos e participativos que transportam para a gestão da empresa. 

 

Todavia, a definição de trabalho de «economia social» utilizada no presente relatório aceita que 

nela sejam também incluídas as organizações de voluntários sem fins lucrativos que prestam 

serviços de «não mercado» a agregados familiares, mesmo que não possuam uma estrutura 

democrática, permitindo incluir na economia social as importantíssimas organizações de ação 

social do terceiro setor fornecedoras de bens sociais e de mérito de inquestionável utilidade 

para a sociedade. 

 

3.3 O subsetor de mercado ou empresarial da economia social 

 

O subsetor de mercado da economia social é constituído, essencialmente, por cooperativas e 

mutualidades, grupos empresariais controlados por cooperativas, mutualidades e demais 

organizações de economia social ou outras empresas afins, bem como determinadas 

instituições sem fins lucrativos ao serviço de empresas pertencentes à economia social. 

 

Além das características comuns a todas as entidades de economia social, a definição de 

trabalho de «economia social», referida no ponto 3.2 e no manual da Comissão Europeia, 

destaca três aspetos essenciais relativos às empresas da economia social: 

 

a) são criadas para servir as necessidades dos seus associados através da aplicação do 

princípio de entreajuda, significando isto que se trata de empresas cujos filiados e 

usuários da respetiva atividade são, em regra geral, as mesmas pessoas. 

 

O manual da Comissão Europeia explica em pormenor a dimensão e as limitações 

desta característica. O objetivo central destas empresas passa por satisfazer as 

necessidades dos seus filiados, basicamente constituídos por indivíduos e famílias. 
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Nas cooperativas e mutualidades, os membros e usuários da atividade em questão 

são, em geral (embora nem sempre), as mesmas pessoas. O princípio de entreajuda é 

um princípio tradicionalmente característico do movimento cooperativista e mutualista. 

O objetivo central destas empresas consiste em prosseguir uma atividade 

cooperativizada ou mutualista com o intuito de satisfazer as necessidades dos seus 

filiados típicos (filiados cooperativistas ou mutualistas), constituídos essencialmente por 

pessoas individuais ou famílias. 

 

É a atividade cooperativizada ou mutualista que determina a relação entre o 

filiado/usuário e a empresa de economia social. A atividade cooperativizada representa 

emprego para os filiados de uma cooperativa de trabalhadores, a construção de casas 

para os filiados de uma cooperativa de habitação, a comercialização de bens 

produzidos pelos filiados de uma cooperativa agrícola, a cobertura dos filiados com um 

seguro no caso das mutualidades, etc. 

 

Naturalmente, para prosseguir uma atividade cooperativizada ou mutualista em 

benefício dos seus filiados, é necessário conduzir uma atividade acessória com outras 

partes não filiadas do mercado. A título de exemplo, uma cooperativa de trabalhadores 

vende os seus bens e serviços no mercado (atividade acessória), por forma a criar ou 

preservar empregos para os seus filiados (atividade cooperativizada). 

 

No caso das mutualidades, uma relação intrínseca e indissolúvel une o mutualista 

(filiado) ao tomador de seguro (destinatário visado da atividade mutualista). 

 

No caso das cooperativas, a relação entre os filiados e os usuários é comum mas nem 

sempre indispensável. Determinadas categorias de «membros auxiliares» podem 

colaborar com uma empresa sem serem usuários da atividade cooperativizada. É, por 

exemplo, o caso de investidores de capital ou de antigos filiados/usuários que já não 

são usuários por motivos óbvios (reforma, entre outros). As cooperativas podem ainda 

contar com o contributo de alguns organismos públicos. Em conformidade com as 

características das empresas da economia social estabelecidas na definição de 

trabalho, inclusive o controlo democrático por parte dos filiados/usuários, as empresas 

que contem com o contributo destas categorias de membros não usuários integram o 

subsetor empresarial da economia social. 

 

Pode haver igualmente empresas da economia social, como as empresas sociais, que 

integrem membros que partilham os mesmos objetivos mas não são membros 

permanentes no sentido estrito, apesar de subsistir uma filiação de caráter transitório. 

Podem incluir-se aqui determinadas atividades de voluntariado. Ainda assim, o traço 

mais comum e pertinente destas empresas reside numa relação recíproca 

omnipresente, um laço estável entre a empresa e aqueles que participam nas suas 

atividades com uma certa continuidade, partilhando os seus riscos e recebendo 

contrapartidas em virtude da sua filiação. 
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Os beneficiários das atividades das empresas de economia social desempenham 

igualmente uma função preponderante nessas mesmas empresas, que passa por 

iniciativas de solidariedade recíproca estabelecidas por grupos de cidadãos que 

procuram satisfazer as suas necessidades através do mercado. 

 

Porém, nada impede as empresas da economia social de realizarem atividades de cariz 

solidário em ambientes sociais muito mais alargados, indo além da esfera dos seus 

membros. As regras de funcionamento das cooperativas fizeram das mesmas as 

pioneiras na aplicação do princípio da responsabilidade social das empresas, uma vez 

que essas mesmas regras estimulam e promovem mecanismos de solidariedade (o 

princípio de educação e ação social, o princípio de «livre adesão», a criação de 

reservas que não podem ser repartidas entre os filiados, etc.). Contudo, esta função em 

nada altera a índole mutualista das empresas da economia social, que competem no 

mercado, se estas se financiam, em grande parte, através do mercado e gerem 

negócios envoltos em riscos com resultados dos quais depende, em última análise, a 

prestação de serviços aos seus membros; 

 

b) as empresas da economia social são produtores mercantis, isto é, a sua produção é 

essencialmente destinada à venda no mercado a preços economicamente 

significativos. O SEC 95 considera que as cooperativas, mutualidades, «holdings» e 

outras empresas e organizações sem fins lucrativos ao serviço das mesmas são 

produtores mercantis; 

 

c) apesar de poderem distribuir lucros ou excedentes ao seus filiados/usuários, esta 

distribuição não é proporcional ao capital ou às quotas pagas pelos filiados, 

correspondendo antes à atividade de cada membro da organização. 

 

O facto de poderem distribuir lucros ou excedentes aos seus membros não implica que o façam 

sistematicamente. Há, inclusivamente, várias cooperativas e mutualidades que têm por regra ou 

hábito não distribuir excedentes aos membros. Assim, importa realçar que o princípio de não 

distribuição de excedentes aos membros não constitui um aspeto essencial das empresas da 

economia social. 

 

Ainda que a organização democrática seja uma característica comum a todas as organizações 

da economia social, algumas organizações de voluntários sem fins lucrativos que prestam 

serviços de «não mercado» a famílias podem enquadrar-se na economia social, malgrado a 

ausência de uma estrutura democrática, como se verá mais à frente. 

 

No entanto, o critério democrático é um pré-requisito para uma empresa ser considerada como 

parte da economia social. Como refere o manual da Comissão Europeia, as empresas da 

economia social caracterizam-se pelo facto de a tomada de decisão caber aos filiados e ser 

democrática, sem que a participação no capital determine o controlo do processo decisório. 

Para muitas cooperativas e mutualidades, o princípio de «uma pessoa, um voto» pode, 

frequentemente, ser relativizado, sendo possível uma certa ponderação dos votos para traduzir 

a participação de cada membro na atividade. Pode igualmente dar-se o caso de grupos de 



A Economia Social na União Europeia   -   Relatório de José Luis Monzón e Rafael Chaves 

 

 25 

empresas criados por diferentes empresas da economia social ponderarem os votos, não só 

para traduzir os vários níveis de atividade dos membros do grupo, mas também para 

reconhecer as diferenças entre os mesmos em termos de número de fileiras. As organizações 

da economia social podem constituir e controlar outros grupos de empresas a fim de melhorar a 

consecução dos seus objetivos em benefício dos seus filiados, ficando o processo decisório à 

discrição das sedes das organizações. Estes grupos fazem igualmente parte da economia 

social. 

 

Em determinados países, certas empresas da economia social constituídas por trabalhadores 

com vista a gerar ou preservar emprego para os mesmos assumem a forma de sociedades por 

quotas ou sociedades anónimas. Também estas podem ser consideradas organizações 

democráticas com processos decisórios democráticos, contanto que o seu capital social seja, 

na sua maioria, detido pelos sócios e repartido de forma equitativa. 

 

Têm-se igualmente constituído outras empresas da economia social que assumem uma forma 

jurídica diferente das cooperativas, no intuito de exercer atividades destinadas a grupos 

vulneráveis, excluídos ou em risco de exclusão social. Estas englobam um amplo espetro de 

empresas que se regem por processos participativos e democráticos. 

 

3.4 O subsetor «não mercado» da economia social 

 

Este subsetor é constituído maioritariamente por associações e fundações, embora dele 

possam igualmente fazer parte organizações que revestem outras formas jurídicas. Integra 

todas as organizações de economia social que, de acordo com os critérios contabilísticos 

nacionais, são consideradas de «não mercado», ou seja, as que fornecem bens ou serviços, na 

sua maioria, de forma gratuita ou a preços economicamente não significativos. 

 

Como referido no ponto 3.2, são empresas privadas organizadas formalmente, com autonomia 

de decisão e liberdade de filiação, que prestam serviços de «não mercado» a agregados 

familiares e cujos eventuais excedentes realizados não podem ser apropriados pelos agentes 

económicos que as criam, controlam ou financiam. Por outras palavras, são organizações sem 

fins lucrativos no sentido estrito do termo, porquanto aplicam o princípio da não distribuição de 

lucros ou excedentes (a obrigação de não distribuição) e, à semelhança de todas as 

organizações da economia social, as pessoas individuais são os beneficiários genuínos dos 

serviços prestados. 

 

As contas nacionais preveem um setor institucional específico, S.15, designado «instituições 

sem fins lucrativos ao serviço das famílias» (ISFLSF), para distingui-las de outros setores. De 

acordo com a definição prevista no SEC 95, este setor agrupa as instituições privadas sem fins 

lucrativos dotadas de personalidade jurídica, que estão ao serviço das famílias e que são outros 

produtores não mercantis privados. Os seus recursos principais, além dos resultantes de 

vendas eventuais, provêm de contribuições voluntárias, em espécie ou dinheiro, efetuadas 

pelas famílias enquanto consumidoras, de pagamentos efetuados pelas administrações 

públicas e de rendimentos de propriedade (SEC 95, 2.87). 
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O setor das ISFLSF inclui uma série de organizações, principalmente associações, que 

exercem atividades de «não mercado» destinadas aos seus filiados (entidades de natureza 

mutualista) ou a grupos de cidadãos não filiados (entidades de interesse geral). A maior parte 

destas entidades opera de forma democrática e partilha os traços característicos da economia 

social. Incluem-se associações de beneficência ou de assistência, sindicatos, associações 

profissionais ou científicas, associações de consumidores, partidos políticos, igrejas ou 

associações religiosas e clubes sociais, culturais, recreativos e desportivos. 

 

Como referido no ponto 3.1 atrás, determinadas organizações de voluntários sem fins lucrativos 

que prestam serviços de «não mercado» a agregados familiares inscrevem-se na economia 

social sob a designação de ação social do terceiro setor, pese embora não possuam uma 

estrutura democrática, dado os serviços prestados gratuitamente serem bens sociais e de 

mérito de inquestionável utilidade para a sociedade. 

 

As ISFLSF que não são dotadas de personalidade jurídica ou com uma dimensão pouco 

significativa, que o SEC 95 insere no setor das famílias, S.14 (SEC 95, 2.76), integram, do 

mesmo modo, a economia social. 

 

Por último, podem distinguir-se outras instituições sem fim lucrativo (ISFL), financiadas por 

sociedades não financeiras ou sociedades financeiras, que produzem, entre outros, serviços 

culturais, recreativos ou sociais que prestam gratuitamente a pessoas individuais. O SEC 1995 

convenciona que estas instituições estão ao serviço das sociedades não financeiras e 

financeiras em questão e, por conseguinte, engloba-as nos respetivos setores institucionais (de 

mercado) (SEC 95, 2.23 e 2.40). Ainda assim, se cumprirem os requisitos previstos na 

definição, fazem igualmente parte do subsetor «não mercado» da economia social. 

 

As ISFLSF que são produtores mercantis envolvidos no fornecimento de bens e serviços não 

financeiros, intermediação financeira, ou atividades financeiras auxiliares ficam excluídas deste 

grupo, tal como as associações empresariais financiadas pelo pagamento voluntário de 

cotizações por parte de sociedades não financeiras ou financeiras em contrapartida pelos seus 

serviços. 

 

3.5 A economia social: pluralismo e identidade de base comum 

 

A economia social assumiu-se na sociedade europeia como um polo de utilidade social entre o 

setor capitalista e o setor público. É constituída por uma enorme pluralidade de atores e o seu 

campo de ação alarga-se a todas as necessidades sociais, antigas ou novas. Estas 

necessidades podem ser satisfeitas por pessoas ligadas a uma empresa que opera no 

mercado, onde quase todas as cooperativas e mutualidades vão buscar a maioria dos seus 

recursos, ou por associações e fundações que prestam serviços de «não mercado» a pessoas 

individuais ou famílias e cujo financiamento provém, normalmente, de donativos, quotas de 

sócios, subsídios, etc.  
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É preciso não esquecer que a diversidade de recursos e atores das organizações de economia 

social conduz a diferenças na dinâmica de comportamento dessas organizações e nas relações 

entre as mesmas e o meio que as rodeia. Por exemplo, os voluntários podem ser encontrados, 

sobretudo, nas organizações do subsetor «não mercado» (na sua maioria associações e 

fundações), ao passo que no subsetor «mercado» da economia social (cooperativas, 

mutualidades e outras empresas afins) não há praticamente voluntários, exceto nas empresas 

sociais; estas últimas constituem um exemplo nítido de uma forma híbrida de «mercado» e 

«não mercado» e apresentam uma multiplicidade de recursos (rendimentos provenientes do 

mercado, subsídios públicos e trabalho voluntário) e de atores dentro da organização (filiados, 

empregados, voluntários, empresas e entidades públicas). 

 

Mas a heterogeneidade da economia social — que procura e reclama o seu lugar numa 

sociedade pluralista — não acarreta uma miscelânea sem identidade ou valores analíticos. Pelo 

contrário, a identidade de base partilhada pelos vários ramos da economia social é reforçada 

por um vasto e heterogéneo grupo de entidades microeconómicas livres e voluntárias, criadas 

pela sociedade civil para satisfazer as necessidades de pessoas individuais e famílias, e não 

tanto para remunerar o capital ou dar cobertura a investidores ou empresas capitalistas — ou 

seja, criadas pelas organizações sem fins lucrativos. Nos últimos 200 anos, este largo espetro 

(mercado e não mercado, interesses mútuos ou de interesse geral) tem vindo a moldar o 

terceiro setor, tal como identificado na abordagem do conceito de economia social aqui 

apresentada. 
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CAPÍTULO 4 

AS PRINCIPAIS ABORDAGENS TEÓRICAS ASSOCIADAS À ECONOMIA SOCIAL 

 

4.1. O terceiro setor como ponto de convergência 

4.2. O conceito de organizações sem fins lucrativos 

4.3. O conceito de economia solidária 

4.4. O conceito de empresas sociais 

4.5. Outros conceitos 

 

 

4.1 O terceiro setor como ponto de convergência 

 

Não obstante o termo terceiro setor ter sido predominantemente utilizado no mundo anglófono 

para designar o setor não lucrativo privado, maioritariamente constituído por associações e 

fundações, é igualmente utilizado no resto da Europa e em outras regiões do globo como um 

sinónimo de economia social, descrita no capítulo anterior. 

 

Nos Estados Unidos, Levitt foi um dos primeiros teóricos a utilizar o termo terceiro setor para se 

referir ao setor não lucrativo. Na Europa, seria utilizado alguns anos mais tarde para designar 

um setor situado entre o setor público e o setor capitalista, uma aceção muito mais próxima do 

conceito da economia social. 

 

O terceiro setor tornou-se num ponto de convergência de diferentes conceitos, 

fundamentalmente dos conceitos de setor não lucrativo e de economia social, os quais não 

coincidem exatamente, ainda que haja áreas que se sobreponham. Por outro lado, no contexto 

das abordagens teóricas que têm vindo a ser desenvolvidas a partir destes conceitos, são 

atribuídas ao terceiro setor diferentes funções na economia atual. 

 

4.2 O conceito de organizações sem fins lucrativos 

 

4.2.1 A organização sem fins lucrativos enquanto conceito 

 

A principal abordagem teórica para explicar o terceiro setor, para além da abordagem do 

conceito de economia social, é de origem anglófona, como atrás referido: as primeiras 
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publicações sobre o setor não lucrativo ou as organizações sem fins lucrativos surgiram nos 

Estados Unidos há 30 anos. Essencialmente, esta abordagem abrange apenas as organizações 

privadas cujos estatutos proíbem a distribuição dos excedentes a quem as criou, controla ou 

financia. 

 

As origens históricas deste conceito derivam do pensamento filantrópico e caritativo, 

profundamente enraizado na Grã-Bretanha do século XIX e nos países por si influenciados. A 

reputação das instituições de caridade na Grã-Bretanha e das fundações filantrópicas nos EUA 

deu origem a termos como o setor da caridade e o setor do voluntariado, que estão incluídos 

num conceito mais alargado do setor não lucrativo. 

 

O conceito moderno de setor não lucrativo foi definido com mais exatidão e amplamente 

difundido pelo mundo via um projeto de investigação ambicioso e internacional, que teve início 

na década de 90, liderado pela Universidade Johns Hopkins de Baltimore, nos Estados Unidos, 

com vista a descortinar e quantificar a sua dimensão e estrutura, analisar as suas perspetivas 

de desenvolvimento e avaliar o seu impacto na sociedade. 

 

As várias fases do projeto abrangem o setor não lucrativo em 36 países repartidos por cinco 

continentes. 

 

Este projeto procedeu ao exame de organizações que preenchiam os cinco critérios previstos 

na «definição estrutural e operacional» das organizações sem fins lucrativos, sendo todas elas, 

portanto: 

 

a) organizações, ou seja, têm uma estrutura institucional, regra geral, com estatuto de 

pessoas singulares; 

 

b) privadas, ou seja, estão institucionalmente separadas do governo, embora possam 

receber financiamento do setor público e, inclusivamente, ter funcionários públicos 

nas suas estruturas diretivas; 

 

c) autónomas, isto é, têm plena capacidade para eleger e destituir os seus órgãos 

dirigentes e para controlar as suas atividades; 

 

d) regidas pelo princípio da distribuição não lucrativa, significando isto que as 

organizações sem fins lucrativos podem gerar receitas, as quais têm, no entanto, de 

reverter integralmente a favor da própria instituição, para a prossecução do seu 

principal fim, não podendo haver distribuição por quem as detém, nem pelos filiados, 

nem pelos membros fundadores, nem pelos seus órgãos dirigentes; 
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e) voluntárias, o que significa duas coisas: em primeiro lugar, que a filiação não é 

obrigatória ou legalmente imposta e, em segundo lugar, que as organizações deverão 

contar com a participação de voluntários nas suas atividades operacionais ou de 

gestão. 

 

4.2.2 O conceito de organizações sem fins lucrativos no SCN 1993 

 

As Nações Unidas publicaram um Manual para as organizações sem fins lucrativos no sistema 

de contas nacionais (manual NPI), no qual a identificação das organizações sem fins lucrativos 

se baseia na definição do setor não lucrativo, elaborada a partir do conceito de organizações 

sem fins lucrativos de Salamon e Anheier, conforme descrito no ponto anterior. Nessa base, o 

manual NPI identifica um vasto conjunto heterogéneo de organizações sem fins lucrativos que 

poderiam pertencer a qualquer dos cinco setores institucionais que compõem o sistema de 

contas nacionais, incluindo o setor das «administrações públicas» (S.13). Podem encontrar-se 

organizações sem fins lucrativos no setor das «sociedades não financeiras» (S.11), no setor 

das «sociedades financeiras» (S.12) e no setor das «famílias» (S.14). Por último, as 

«instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias» ou — ISFLSF — (S.15) têm o seu 

próprio setor institucional no sistema de contas nacionais. Estas organizações assumem 

diversas formas jurídicas, ainda que, na sua maioria, sejam associações e fundações, sendo 

criadas com objetivos muito variados: prestar serviços às pessoas individuais ou coletivas que 

as controlam ou financiam; exercer atividades caritativas ou filantrópicas destinadas às 

populações em situação de carência; prestar serviços de mercado sem fins lucrativos, por 

exemplo, no domínio da saúde, da educação ou do lazer, etc.; defender os interesses dos 

grupos de pressão ou os programas políticos de cidadãos unidos pelas mesmas convicções, 

entre outros. 

 

Porém, o manual NPI entende que grupos tão relevantes como as cooperativas, mutualidades e 

empresas sociais, entre outros, não pertencem ao setor não lucrativo. 

 

Como se verá mais à frente, nem todas as organizações sem fins lucrativos que se enquadram 

no âmbito não lucrativo do manual NPI fazem parte da economia social. 

 

4.3 O conceito de economia solidária 

 

O conceito de economia solidária expandiu-se em França e em alguns países da América 

Latina no último quartel do século XX, ficando estreitamente associado ao grande 

desenvolvimento que o terceiro setor conheceu em organizações que produzem e distribuem 

alguns dos chamados bens sociais ou bens de mérito. Os bens de mérito definem-se como 

aqueles que reúnem um vasto consenso social e político quanto ao facto de serem 

fundamentais para uma vida digna, devendo, por isso, estar à disposição de toda a população, 

independentemente dos seus rendimentos ou poder de compra. Consequentemente, 

considera-se que as autoridades devem assumir a produção e distribuição desses bens, quer 

assegurando o seu fornecimento gratuito quer instituindo subvenções que permitam a sua 

aquisição por valores nitidamente inferiores aos preços de mercado. 
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Durante o auge e a consolidação do Estado-Providência, o acesso universal aos bens de mérito 

mais importantes, como os cuidados de saúde e a educação, era assegurado pelas autoridades 

da maioria dos países desenvolvidos na Europa. Contudo, as últimas décadas testemunharam 

o surgimento de novas necessidades sociais que não têm sido supridas, quer pelo setor público 

quer pelo tradicional setor capitalista, e que afetam vários grupos em risco de exclusão social. 

Estes problemas dizem respeito às condições de vida dos idosos, ao desemprego em massa 

de longa duração, aos imigrantes, minorias étnicas, pessoas com deficiência, reinserção de 

ex-reclusos, mulheres vítimas de maus-tratos, doentes crónicos, etc. 

É nesses domínios que determinadas organizações típicas da economia social (cooperativas e, 

sobretudo, associações) têm registado uma expansão considerável. Este setor reúne 

simultaneamente um conjunto de novas organizações e de novos campos de ação. 

Comparando com os agentes tradicionais da economia social, apresenta três características 

distintivas: a) as exigências sociais que tenta satisfazer; b) os atores empenhados nessas 

iniciativas; e c) a vontade explícita de mudança social. 

 

Com base nestes três aspetos, o conceito de economia solidária desenvolveu-se em França a 

partir da década de 1980. Corresponde a uma economia em que o mercado talvez seja a 

componente mais importante, mas não é a única. A economia gravita em torno de três polos: o 

mercado, o Estado e a reciprocidade, os quais correspondem aos princípios de mercado, de 

redistribuição e de reciprocidade. Este último diz respeito ao intercâmbio não monetário na 

esfera da sociabilidade primária, cujo melhor exemplo é o associativismo. 

 

Em síntese, a economia é por natureza plural, não podendo ser reduzida a parâmetros 

estritamente comerciais e monetários. O conceito de economia solidária é pioneiro na tentativa 

de ligar os três polos do sistema, de molde a que as iniciativas concretas de economia social 

constituam formas híbridas entre as economias de mercado, de não mercado e não 

monetárias. Não se enquadram no estereótipo de mercado da economia ortodoxa, sendo que 

também os seus recursos têm origens plurais: mercado (comercialização de bens e serviços), 

não mercado (subsídios governamentais e donativos) e não monetárias (voluntariado). 

 

A par deste conceito de economia solidária, cujo epicentro se situa em França, outra visão da 

economia solidária, que goza de uma certa projeção nalguns países da América Latina, estima 

que este tipo de economia representa um vetor de mudança social, o fio condutor de uma 

sociedade que sirva de alternativa à globalização neoliberal. Ao contrário do conceito de 

economia solidária na Europa, onde se entende que esta é compatível com o mercado e o 

Estado, a perspetiva latino-americana centra-se no desenvolvimento deste conceito como 

alternativa global ao capitalismo. 

 

4.4  O conceito de empresa social 
 

Nos últimos anos, surgiu uma considerável coleção de estudos sobre as empresas sociais, 

apesar de não se poder afirmar que adote uma abordagem unificada. Ainda assim, podem 

distinguir-se dois principais conceitos de empreendedorismo social: o conceito anglo-americano 

e o da Europa continental. 
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O conceito anglo-americano engloba diversas correntes que diferem na definição da esfera da 

empresa social, desde aquelas que consideram as empresas sociais equivalem, sob a forma de 

empresas de mercado, a organizações sem fins lucrativos privadas com um objetivo social, 

passando por aquelas cuja definição de empresa social se centra exclusivamente na inovação 

social e no suprimento de necessidades sociais, independentemente da forma de propriedade 

da empresa (pública, baseada em capitais privados ou correspondente ao conceito de 

«economia social» na Europa). 

 

Na tradição da Europa continental, o conceito de empresa social predominante é resumido nos 

estudos e propostas da rede EMES, que considera que estas empresas resultam do 

empreendedorismo coletivo na esfera da economia social e são definidas por três conjuntos de 

indicadores (nas dimensões económica, social e da estrutura governativa). Na sua Iniciativa de 

Empreendedorismo Social atrás referida, a Comissão Europeia estabeleceu igualmente que as 

empresas sociais representam um subconjunto na economia social (agentes da economia 

social). 

 

4.5 Outros conceitos 

 

Relacionados com o conceito descrito no ponto anterior, outros desenvolvimentos teóricos 

propõem diretamente a substituição das economias de mercado cujos meios de produção 

sejam detidos por privados por outras formas de organização do sistema de produção, que 

incluem a) a economia alternativa, com origem nos movimentos contestatários desenvolvidos 

em França após maio de 1968, e b) a economia popular, promovida em vários países 

latino-americanos desde 1980, com características análogas à versão latino-americana de 

economia solidária, a ponto de ser igualmente conhecida por economia popular solidária. A 

economia popular exclui qualquer tipo de relação empregadores/trabalhadores e estima que o 

trabalho constitui o principal fator de produção. 

 

 



A Economia Social na União Europeia   -   Relatório de José Luis Monzón e Rafael Chaves 

 

 33 

CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DAS DEFINIÇÕES PREDOMINANTES COM RESPEITO AO 

CONCEITO DE ECONOMIA SOCIAL EM CADA ESTADO-MEMBRO DA UNIÃO, PAÍS 

ADERENTE E CANDIDATO À ADESÃO 

 

5.1. Conceitos predominantes em cada país 

5.2. Os atores da economia social nos Estados-Membros da UE 

 

 

5.1  Conceitos predominantes em cada país 

 

O fenómeno social e económico ao qual nos referimos neste estudo como «economia social» é 

muito vasto e encontra-se em clara expansão na UE. Contudo, este termo — à imagem do 

conceito científico inerente — difere de Estado-Membro para Estado-Membro ou, nalguns 

casos, dentro dos próprios países, coexistindo geralmente com outros termos e conceitos 

semelhantes. O presente ponto propõe-se lançar alguma luz sobre a diversidade dos conceitos 

e termos que existem na Europa para designar este fenómeno. 

 

Uma parte desta investigação foi consagrada, por um lado, à aferição do nível de 

reconhecimento da economia social em três esferas importantes — administração pública, 

mundo académico e científico, além do próprio setor da economia social em cada país — e, por 

outro lado, à identificação e avaliação de conceitos semelhantes. A sua realização foi 

consentânea com a metodologia usada no primeiro capítulo do estudo As empresas e 

organizações do terceiro setor: Um desafio estratégico para o emprego (Vivet e Thiry, CIRIEC, 

2000), no qual o terceiro setor foi assimilado à economia social. 

 

Os dados provenientes de fontes primárias foram recolhidos com base no questionário 

semiaberto destinado aos correspondentes (ver apêndice), testemunhas privilegiadas com 

conhecimento especializado quer do conceito de economia social e de conceitos semelhantes, 

quer da realidade deste setor nos respetivos países. O questionário incluiu perguntas 

semifechadas sobre a economia social e conceitos similares nos vários Estados-Membros da 

UE. Os correspondentes são académicos, profissionais ligados às estruturas federativa e 

representativa do setor nos diversos países e altos funcionários das administrações públicas 

dotados de competências no domínio da economia social. O nível de reconhecimento foi 

repartido em três níveis nos diferentes países: (*) nível baixo ou conceito não aceite; (**) nível 

médio de aceitação; e (***) nível alto de aceitação, denotando um reconhecimento 

institucionalizado do conceito no país em apreço. 
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Os resultados são apresentados nos quadros 5.1 e 5.2 e centram-se, respetivamente, no nível 

de reconhecimento do conceito (e termo) da economia social, no reconhecimento dos conceitos 

correlatos de «empresa social», «setor não lucrativo» e «terceiro setor», e, por fim, no 

reconhecimento de outros conceitos.  
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Quadro 5.1. Aceitação nacional do conceito de «economia social» 

 

 

Por autoridades 

públicas 
Por empresas da 

economia social 

Pelo meio 

académico e 

científico 

Bélgica ** *** ** 

Bulgária ** ** ** 

República Checa * ** ** 

Dinamarca ** ** ** 

Alemanha * ** ** 

Estónia ** * * 

Irlanda ** *** ** 

Grécia ** ** *** 

Espanha *** *** *** 

França ** *** ** 

Itália ** ** ** 

Chipre ** ** ** 

Letónia * ** ** 

Lituânia ** * * 

Luxemburgo ** ** ** 

Hungria * ** * 

Malta ** * ** 

Países Baixos * * * 

Áustria * ** ** 

Polónia ** ** ** 

Portugal *** *** ** 

Roménia * * * 

Eslovénia * ** ** 

Eslováquia * * * 

Finlândia ** ** ** 

Suécia ** ** * 
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Reino Unido * ** ** 

Países Aderentes e Candidatos à Adesão 

Croácia * * * 

Islândia ** ** ** 

Observação — Pergunta do questionário: Pode dizer-nos se o conceito de «economia social» é 

reconhecido no seu país? 

 

Mesmo tendo em conta que as condições e ideias associadas ao termo «economia social» 

diferem substancialmente e não podem ser comparáveis, os dados obtidos no terreno permitem 

distribuir os países em três grupos, de acordo com o seu nível de reconhecimento do conceito 

de economia social (cf. quadro 5.1): 

 

— Países onde o conceito de economia social é amplamente aceite: Espanha, França, 

Portugal, Bélgica, Irlanda e Grécia são os países onde o conceito de economia social goza de 

maior reconhecimento junto das autoridades públicas e do mundo académico e científico, bem 

como no próprio setor da economia social. Há que realçar os dois primeiros países: a França, 

onde este conceito nasceu, e a Espanha, que, em 2011, se tornou o primeiro país europeu a 

adotar uma lei sobre a economia social;  

 

— Países onde o conceito de economia social goza de um nível moderado de aceitação: estão 

incluídos Itália, Chipre, Dinamarca, Finlândia, Luxemburgo, Suécia, Letónia, Malta, Polónia, 

Reino Unido, Bulgária e Islândia. Nestes países, o conceito de economia social coexiste com 

outros conceitos, como o setor de atividades sem fins lucrativos, o setor de voluntariado e as 

empresas sociais. No Reino Unido, a sensibilização para com o conceito de economia social é 

pouco significativa não obstante a política governamental de apoio às empresas sociais; 

 

— Países onde o conceito de economia social goza de pouco ou nenhum reconhecimento: o 

conceito de economia social é pouco conhecido, está em fase de surgimento, ou é 

desconhecido nos seguintes países: Áustria, República Checa, Estónia, Alemanha, Hungria, 

Lituânia, Países Baixos, Eslováquia, Roménia, Croácia e Eslovénia, um grupo composto 

essencialmente por países germânicos e por países que aderiram à UE no último alargamento. 

Os termos correlatos «setor de atividades sem fins lucrativos», «setor de voluntariado» e 

«organização não-governamental» têm um nível de reconhecimento relativamente maior. 

 

Nos restantes quadros, os dados relativos a cada país são apresentados em função de dois 

objetivos: o primeiro passa por diferenciar a realidade dos 12 novos Estados-Membros da UE e 

dos 2 países candidatos, um objetivo central neste trabalho; o segundo passa por diferenciar a 

realidade dos 15 Estados-Membros mais antigos.  

 

Quadro 5.2. Aceitação nacional de outros conceitos reconhecidos e relacionados com a 

«economia social» 
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Empresas 

sociais 
Setor não 

lucrativo Terceiro setor 

Bélgica ** ** * 

Bulgária ** ** ** 

República Checa * *** ** 

Dinamarca ** *** *** 

Alemanha ** ** *** 

Estónia * ** ** 

Irlanda ** *** ** 

Grécia ** ** * 

Espanha * * ** 

França ** ** ** 

Itália ** *** ** 

Chipre ** ** ** 

Letónia * *** ** 

Lituânia * ** ** 

Luxemburgo * * * 

Hungria * *** * 

Malta ** ** * 

Países Baixos *** *** * 

Áustria ** *** * 

Polónia *** ** *** 

Portugal ** ** *** 

Roménia * ** * 

Eslovénia * ** * 

Eslováquia ** *** *** 

Finlândia *** ** *** 

Suécia *** ** * 

Reino Unido ** ** *** 

Países Aderentes e Candidatos à Adesão     
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Croácia * *** ** 

Islândia ** *** *** 

 

Observação — Pergunta do questionário: Que outros conceitos relacionados com a «economia 

social» gozam de um reconhecimento científico, político ou social no seu país? 

 

Nos Países Baixos, na Suécia, na Finlândia e na Polónia, o conceito de empresas sociais é 

amplamente aceite. Os Países Baixos adotaram, em 2003, uma lei sobre as empresas sociais. 

Além dos conceitos de economia social, setor de atividades sem fins lucrativos, empresa social 

e terceiro setor, coexistem outras noções amplamente aceites em vários Estados-Membros da 

UE. Em países como o Reino Unido, Dinamarca, Malta e Eslovénia, os conceitos de 

associações de voluntariado e de organizações não-governamentais — mais relacionados com 

a ideia de organizações sem fins lucrativos — gozam aparentemente de um amplo 

reconhecimento científico, social e político. Os conceitos de economia solidária e economia 

social e solidária são igualmente reconhecidos nos países europeus francófonos (na França, na 

Região da Valónia, na Bélgica e no Luxemburgo), ao passo que a noção de Gemeinwirtschaft 

(economia de interesse geral) se encontra bem estabelecida em países germânicos como a 

Alemanha e a Áustria.  

 

Importa sublinhar que em vários países, determinadas componentes do termo «economia 

social», no seu sentido mais lato, não são reconhecidas enquanto partes integrantes deste 

setor, destacando-se, antes, a sua especificidade e distanciamento. É o caso das cooperativas 

em países como a Alemanha, o Reino Unido, a Letónia e, em parte, Portugal.  
 

5.2  Os atores da economia social nos Estados-Membros da UE 

 

À luz da situação exposta no ponto anterior deste mesmo capítulo, que realça a diversidade 

vincada das realidades nacionais relativamente aos conceitos e ao nível de reconhecimento da 

economia social e conceitos correlatos, é manifestamente difícil identificar as componentes da 

economia social em cada país. A missão será assinalar quais as formas institucionais que 

compõem o âmbito da economia social ou qual o termo correlato mais amplamente 

reconhecido em cada país. 

 

Os resultados do estudo, realizado mediante consulta dos respetivos peritos nacionais, são 

apresentados no quadro 5.3. 

 

De forma resumida, podem extrair-se três conclusões. A primeira e mais elementar consiste no 

facto de as componentes variarem consideravelmente de país para país, verificando-se a 

existência de formas genuinamente nacionais, que os peritos entendem ser partes integrantes 

da economia social nos respetivos países (X1, X2, etc.). Alguns países, como Itália e Espanha, 

apresentam noções divergentes quanto ao âmbito da economia social: um conceito mercantil, 

segundo o qual a economia social é essencialmente composta por cooperativas, coexiste com 

um conceito não mercantil, segundo o qual a mesma engloba maioritariamente associações, 

cooperativas sociais e outras organizações sem fins lucrativos.  
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A segunda consiste no facto de a noção mais comum de economia social, que reúne 

cooperativas, mutualidades, associações e fundações, ser mais generalizada, precisamente, no 

grupo de países onde o conceito de economia social é mais comummente aceite, com exceção 

da Irlanda. Dois desses países, França e Espanha, já reconhecerem a economia social no 

plano jurídico. 

 

Uma terceira conclusão reside no consenso geral quanto à inclusão das cooperativas na esfera 

da economia social. Este consenso traduz a visão deveras generalizada de que as cooperativas 

e mutualidades representam protótipos de empresas da economia social. Na mesma ótica, as 

associações, fundações e empresas sociais compõem igualmente a economia social. O motivo 

de exclusão das sociedades de benevolência (mutualidades) da esfera da economia social nos 

novos Estados-Membros da UE prende-se, eventualmente, com o baixo nível de 

reconhecimento do próprio conceito de economia social e com a inexistência nestes países de 

um estatuto jurídico para as mutualidades. 

Quadro 5.3. Componentes da «economia social» 

 

  Cooperativas Mutualidades Associações Fundações Outras 

Bélgica X X X X X2 

Bulgária X X X X   

República Checa X - - - X11 

Dinamarca X X X X X3 

Alemanha X - X X X5 

Estónia X n.a. X X   

Irlanda X X - - X7 

Grécia X X X X X6 

Espanha X X X X X10 

França X X X X X4 

Itália X X X X X8 

Chipre X n.a. n.a. n.a.   

Letónia X X X X   

Lituânia X - - - X13 

Luxemburgo X X X X   

Hungria X - X X X12 
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Malta X X X X X14 

Países Baixos X X X X   

Áustria X X X X X1 

Polónia X - X X X15 

Portugal X X X X X9 

Roménia X X X X X16 

Eslovénia X X X X   

Eslováquia X X X X X17 

Finlândia X X X X   

Suécia X X X X   

Reino Unido X X X X   

Países Aderentes e Candidatos à Adesão 

Croácia X - X X  

Islândia X X X X  

 

Observação — Pergunta do questionário: Qual das seguintes formas institucionais considera 

pertencer ao âmbito da «economia social» no seu país, ou, se for o caso, a um conceito 

correlato que considera mais amplamente aceite? 

Outras formas específicas da economia 

social em cada país: 

X1: Empresas sociais 

X2: Sociétés à finalité sociale 

X3: Empresas sociais  

X4: Comités d'entreprise, proteção social 

voluntária 

X5: Serviços e agências de voluntários; 

empresas de inserção orientadas para as 

pessoas desfavorecidas; empresas 

alternativas dos movimentos de mulheres e 

ecológicos; organizações de entreajuda; 

centros socioculturais; empresas de 

inserção no mundo laboral; sistemas locais 

de troca e de comércio; empresas de 

proximidade e comunitárias 

X6: Empresas populares 

X7: Cooperativas de crédito 

X8: Organizações de voluntariado; tipos de 

associação específicos, tais como 

associações de promoção social e 

associações de famílias; fundações 

comunitárias; organizações 

não-governamentais; IPAB: Istituzioni di 

Pubblica Assistenza e Beneficenza 

X9: Misericórdias; IPSS (Instituições 

Particulares de Solidariedade Social) 

X10: Sociedades Laborales, Empresas de 

Inserción, Centros Especiales de Empleo, 

grupos específicos como a ONCE, 

Sociedades Agrarias de Transformación 

X11: Associação de benefícios comuns; 

X12: Empresas sem fins lucrativos 

X13: Cooperativas de crédito e empresas 

sociais 

X14: BandClub 
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X15: Centros de inserção socioeconómica 

X16: Unitati Autorizate Proteiate (unidades 

protegidas autorizadas) 

X17: Oficinas protegidas, serviços sociais 

 

 

Plataformas e redes da economia social na Europa 

 

As organizações sociais revelam uma tendência natural para constituir grupos baseados em 

afinidades e interesses político-económicos partilhados. Alguns dos grupos e redes 

empresariais da economia social que foram construídos com interesse de competitividade são 

hoje autênticos colossos do tecido corporativo europeu. Foram igualmente criados grupos na 

esfera política. 

 

A economia social criou muitas organizações na Europa, as quais funcionam como 

representantes. Graças às mesmas, a economia social associou-se à elaboração e execução 

de políticas nacionais e da UE sempre que estes processos deixaram margem para a 

participação deste tipo de interlocutor social. 

 

 As associações representativas das empresas e organizações de economia social nos 

diferentes países europeus emergiram principalmente de um contexto setorial, dando lugar a 

organizações, associações e plataformas representativas de cooperativas de crédito, agrícolas 

e de trabalhadores, entre outras, bem como companhias de seguros mútuos, sociedades e 

associações de previdência, além de outras organizações não-governamentais de ação social.  

 

Este processo tem-se verificado igualmente no plano europeu, onde a economia social (quer no 

seu conjunto quer mediante as «famílias» que a ramificam) participa tradicionalmente na 

formulação das diversas políticas da UE. Esta presença tem sido patente desde o ano de 

assinatura do Tratado de Roma, quando foi fundada a Eurocoop, organização que representa 

as cooperativas de consumidores da Europa, bem como no desenvolvimento da Política 

Agrícola Comum, com o auxílio da Confederação Geral das Cooperativas Agrícolas (COGECA). 

 

Atualmente, as organizações que representam a economia social na Europa são as seguintes: 

 

1. Cooperativas: 

- EUROCOOP: Comunidade Europeia das Cooperativas de Consumidores; 

- CECODHAS: Comité Europeu de Coordenação da Habitação Social — secção de 

cooperativas; 
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- CECOP: Confederação Europeia de Cooperativas de Produção, Cooperativas Sociais e 

Empresas Participadas; 

- COGECA: Confederação Geral das Cooperativas Agrícolas; 

- GEBC: Grupo de Cooperativas Bancárias Europeias; 

- UEPS: União Europeia de Farmácias Sociais; 

 

A «Cooperatives Europe» é a organização de cúpula de todos estes organismos 

representativos das cooperativas europeias. 

 

2. Mutualidades: 

- AIM: Associação Internacional das Mutualidades; 

- AMICE - Associação das Mútuas e Cooperativas de Seguros Europeias. 

 

3. Associações e organizações de ação social: 

- CEDAG: Comité europeu das associações de interesse geral; 

- EFC: Centro Europeu de Fundações; 

- Plataforma europeia de ONG sociais.  

 

4. Plataformas de empresas sociais: 

- CEFEC: Social Firms Europe, Confederação das Empresas de Inserção Europeias, Iniciativas 

para o Emprego e Cooperativas Sociais. 

 

A maioria destas organizações representativas comunitárias é, por seu turno, membro da Social 

Economy Europe — Conferência Europeia Permanente das Cooperativas, Mutualidades, 

Associações e Fundações —, que, atualmente, é o principal interlocutor, na esfera europeia, da 

economia social para as instituições europeias Esta plataforma foi criada em novembro de 2000 

sob o nome de CEP-CMAF. 

 

Em determinados países, as associações representativas extravasaram o contexto setorial e 

criaram organizações intersetoriais explicitamente relacionadas com a economia social. Servem 

de exemplo a CEPES (Confederação Empresarial Espanhola da Economia Social) e a 

Plataforma de Economia Social no Luxemburgo.  

 

Estes agrupamentos seguiram igualmente outros critérios: por exemplo, os últimos quinze anos 

foram marcados pelo surgimento de redes conjuntas de plataformas representativas da 

economia social, organismos públicos (como conselhos municipais) e/ou empresas e outras 
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organizações sociais. É o caso das seguintes estruturas ativas na promoção da economia 

social: a ESMED, Rede Euromediterrânica de Economia Social, constituída pelas plataformas 

nacionais da economia social ou das cooperativas de Portugal, França, Espanha, Itália, 

Marrocos e Tunísia; a REVES, Rede Europeia de Cidades e Regiões para a Economia Social, 

da ENSIE, Rede Europeia das Empresas Sociais de Inserção; e a FEDES, Federação Europeia 

dos Empregadores Sociais. Já o CIRIEC-International é um exemplo invulgar de uma 

organização que reúne entre os seus sócios organizações representativas de empresas do 

setor público e da economia social e cooperativista de uma boa parte dos países europeus, 

juntamente com investigadores especializados neste domínio. 
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CAPÍTULO 6 

A ECONOMIA SOCIAL NA UNIÃO EUROPEIA, BEM COMO NOS PAÍSES ADERENTES E 

CANDIDATOS À ADESÃO, EM NÚMEROS 

 

 

O presente capítulo tem por objetivo proporcionar uma panorâmica dos principais números 

relativamente à economia social na UE, globais e por país, distinguindo três grupos de 

organizações: cooperativas e estruturas similares aceites; mutualidades e estruturas similares; 

e, por fim, associações, fundações e outras estruturas sem fins lucrativos correlatas. 

 

É fundamental elaborar estatísticas a partir de estudos de campo e de contas verificáveis. Ainda 

assim, por motivos de custo e de tempo, esta elaboração extravasa o âmbito do presente 

estudo e deverá ser abordada posteriormente.  

 

A informação estatística apresentada neste estudo foi recolhida com base em dados 

secundários fornecidos pelos nossos correspondentes em cada país (cf. apêndice). O período 

de referência é 2009-2010 mas, por questões de disponibilidade e de qualidade da 

comunicação de dados estatísticos, a informação relativa a determinados países data de alguns 

anos, nomeadamente no caso de associações, fundações e organizações similares. Os dados 

visados diziam respeito ao número de pessoas empregadas e, sempre que possível, ao 

equivalente a tempo inteiro, bem como ao número de filiados, de voluntários e de organizações 

ou empresas. Para efeitos de comparabilidade com os dados do anterior estudo, realizado pelo 

CIRIEC para o CESE, sobre a situação da economia social na UE-25, foi prestada especial 

atenção à variável «emprego». Os quadros 6.3 e 6.4 foram especificamente elaborados no 

intuito de comparar os principais números dos dois estudos. 

 

A consecução desta tarefa revelou graves disparidades estatísticas nos dados respeitantes a 

vários países, mais concretamente aos novos Estados-Membros da UE, mas não só. As 

disparidades foram corrigidas, sempre que possível, tendo por base a informação 

disponibilizada por outros estudos científicos citados na bibliografia, realizados pela ICMIF e 

pela AMICE, pelo estudo da «Cooperatives Europe» sobre as organizações (2010) e pelos 

estudos de outras organizações de cúpula como a COGECA ou a Eurocoop. Estas fontes foram 

sistematicamente referidas nos quadros para os vários países. 

 

Uma diferença significativa entre o presente estudo e o último estudo da responsabilidade do 

CIRIEC e do CESE é ofacto de os institutos nacionais de estatística terem desenvolvido, nos 

últimos anos, um esforço notável na apresentação de dados credíveis sobre vários grupos da 

economia social. Além disso, a realização dos estudos de acordo com a metodologia das 

contas satélite em Espanha, Portugal, Grécia, República Checa e Hungria, representou um 

avanço importante no reconhecimento da economia social na Europa. 
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Esta informação estatística deve ser tratada com ponderação, dado o método aplicado, e 

atendendo particularmente às dificuldades encontradas na comparação internacional de 

determinadas variáveis, à fiabilidade questionável dos dados relativos a alguns países, aos 

riscos de dupla contabilidade entre «famílias» num mesmo país, aos anos de referência não 

coincidentes e às diferentes fontes para a mesma «família» e país no contexto dos dois 

períodos de referência (2002-2003 e 2009-2010), que resultam, no último caso, da maior ou 

menor disponibilidade de dados. 

 

Os quadros que se seguem são elucidativos quanto à situação da economia social nos 

Estados-Membros da UE. 

 

A principal conclusão que se extrai desses mesmos quadros indica que a economia social na 

Europa é muito importante tanto em termos humanos como económicos, garantindo emprego 

remunerado a mais de 14,5 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 6,5% da população ativa da 

UE-27. Estes agregados sublinham o facto de se tratar de uma realidade que não pode, nem 

deve, ser ignorada pela sociedade e pelas suas instituições. 

 

A segunda conclusão digna de nota indica que, à exceção de alguns casos, a economia social 

é relativamente pequena nos novos Estados-Membros da UE quando comparados com os 15 

Estados-Membros mais antigos. Assim sendo, a fim de desenvolver plenamente o seu potencial 

nesses países, a economia social precisa de alcançar um nível idêntico ao que assume nos 

restantes Estados-Membros.  

 

A terceira conclusão indica que a economia social cresceu mais rapidamente do que a 

população no seu conjunto nos períodos de 2002-2003 e 2009-2010, verificando-se um 

aumento do total da mão de obra europeia remunerada de 6% para 6,5% e de postos de 

trabalho de 11 milhões para 14,5 milhões. 

 

Quadro 6.1. Trabalho assalariado em cooperativas, mutualidades e associações na UE 

(2009-2010) 

 

País Cooperativas Mutualidades Associações 

 TOTAL 

 

Alemanha 830 258 86 497 1 541 829 2 458 584 

Áustria 61 999 1 416 170 113 233 528 

Bélgica 13 547 11 974 437 020 462 541 

Bulgária 41 300 n.a. 80 000 121 300 

Chipre 5 067 n.a. n.a. 5 067 
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Dinamarca 70 757 4 072 120 657 195 486 

Eslováquia 26 090 2 158 16 658 44 906 

Eslovénia 3 428 476 3 190 7 094 

Espanha 646 397 8 700 588 056 1 243 153 

Estónia 9 850 n.a. 28 000 37 850 

Finlândia 94 100 8 500 84 600 187 200 

França 320 822 128 710 1 869 012 2 318 544 

Grécia 14 983 1 140 101 000 117 123 

Hungria 85 682 6 676 85 852 178 210 

Irlanda 43 328 650 54 757 98 735 

Itália 1 128 381 n.a. 1 099 629 2 228 010 

Letónia 440 n.a. n.a. 440 

Lituânia 8 971 n.a. n.a. 8 971 

Luxemburgo 1 933 n.a. 14 181 16 114 

Malta 250 n.a. 1 427 1 677 

Países Baixos 184 053 2 860 669 121 856 054 

Polónia 400 000 2 800 190 000 592 800 

Portugal 51 391 5 500 194 207 251 098 

Reino Unido 236 000 50 000 1 347 000 1 633 000 

República Checa 58 178 5 679 96 229 160 086 

Roménia 34 373 18 999 109 982 163 354 

Suécia 176 816 15 825 314 568 507 209 

Países aderentes e candidatos à adesão 

Croácia 3 565 1 569 3 950 9 084 

Islândia n.a. 221 n.a. 221 

TOTAL UE-15 3 874 765 325 844 8 605 750 12 806 379 

Novos 

Estados-Membros 673 629 36 788 611 338 1 321 755 

TOTAL UE-27 4 548 394 362 632 9 217 088 14 128 134 
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No caso da Itália, os dados relativos às mutualidades estão agregados aos dados relativos às 

cooperativas. 

 

 

Quadro 6.2. Trabalho assalariado na economia social em relação ao total do trabalho 

assalariado na UE durante o período de 2009-2010 (em milhares) 

 

País 

Emprego na 

economia 

social 
Emprego 

total % 

Alemanha 2 458,58 38 737,80 6,35% 

Áustria 233,53 4 096,30 5,70% 

Bélgica 462,54 4 488,70 10,30% 

Bulgária 121,3 3 052,80 3,97% 

Chipre 5,07 385,1 1,32% 

Dinamarca 195,49 2 706,10 7,22% 

Eslováquia 44,91 2 317,50 1,94% 

Eslovénia 7,09 966 0,73% 

Espanha 1 243,15 18 456,50 6,74% 

Estónia 37,85 570,9 6,63% 

Finlândia 187,2 2 447,50 7,65% 

França 2 318,54 25 692,30 9,02% 

Grécia 117,12 4 388,60 2,67% 

Hungria 178,21 3 781,20 4,71% 

Irlanda 98,74 1 847,80 5,34% 

Itália 2 228,01 22 872,30 9,74% 

Letónia 0,44 940,9 0,05% 

Lituânia 8,97 1 343,70 0,67% 

Luxemburgo 16,11 220,8 7,30% 

Malta 1,68 164,2 1,02% 

Países Baixos 856,05 8 370,20 10,23% 
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Polónia 592,8 15 960,50 3,71% 

Portugal 251,1 4 978,20 5,04% 

Reino Unido 1 633,00 28 941,50 5,64% 

República Checa 160,09 4 885,20 3,28% 

Roménia 163,35 9 239,40 1,77% 

Suécia 507,21 4 545,80 11,16% 

Países Aderentes e Candidatos à Adesão 

Croácia 9,08 1 541,20 0,59% 

Islândia 0,22 165,8 0,13% 

TOTAL UE-15 12 806,37 172 790,40 7,41% 

TOTAL UE-27 14 128,13 216 397,80 6,53% 

 

* População ativa com idades compreendidas entre os 16 e os 65 anos, Eurostat, 2010. 
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Quadro 6.3. Evolução do emprego remunerado na economia social na Europa  

 

País 

Empregos na economia 

social   

2002/2003 2009/2010 Δ% 

Alemanha 2 031 837 2 458 584 21,00% 

Áustria 260 145 233 528 -10,23% 

Bélgica 279 611 462 541 65,42% 

Bulgária n.a. 121 300 n.a. 

Chipre 4 491 5 067 12,83% 

Dinamarca 160 764 195 486 21,60% 

Eslováquia 98 212 44 906 -54,28% 

Eslovénia 4 671 7 094 51,87% 

Espanha 872 214 1 243 153 42,53% 

Estónia 23 250 37 850 62,80% 

Finlândia 175 397 187 200 6,73% 

França 1 985 150 2 318 544 16,79% 

Grécia 69 834 117 123 67,72% 

Hungria 75 669 178 210 135,51% 

Irlanda 155 306 98 735 -36,43% 

Itália 1 336 413 2 228 010 66,72% 

Letónia 300 440 46,67% 

Lituânia 7 700 8 971 16,51% 

Luxemburgo 7 248 16 114 122,32% 

Malta 238 1 677 604,62% 

Países Baixos 772 110 856 054 10,87% 

Polónia 529 179 592 800 12,02% 

Portugal 210 950 251 098 19,03% 

Reino Unido 1 711 276 1 633 000 -4,57% 
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República Checa 165 221 160 086 -3,11% 

Roménia n.a. 163 354 n.a. 

Suécia 205 697 507 209 146,58% 

Países Aderentes e Candidatos à Adesão 

Croácia n.a. 9 084 n.a. 

Islândia n.a. 221 n.a. 

TOTAL UE-15 10 233 952 12 806 379 25,14% 

Novos 

Estados-Membros 908 931 1 321 755 45,42% 

TOTAL UE-27 11 142 883 14 128 134 26,79% 

 

 

 



 

Quadro 6.4. Evolução do emprego remunerado na economia social na Europa  

 

País 

Empregos em 2002/2003 Empregos em 2009/2010 Δ% 

Cooperativas Associações Cooperativas Associações Cooperativas Associações 

Alemanha 466 900 1 414 937 830 258 1 541 829 77,82% 8,97% 

Áustria 62 145 190 000 61 999 170 113 -0,23% -10,47% 

Bélgica 17 047 249 700 13 547 437 020 -20,53% 75,02% 

Bulgária n.a. n.a. 41 300 80 000 n.a. n.a. 

Chipre 4 491 n.a. 5 067 n.a. 12,83% n.a. 

Dinamarca 39 107 120 657 70 757 120 657 80,93% 0,00% 

Eslováquia 82 012 16 200 26 090 16 658 -68,19% 2,83% 

Eslovénia 4 401 n.a. 3 428 3 190 -22,11% n.a. 

Espanha 488 606 380 060 646 397 588 056 32,29% 54,73% 

Estónia 15 250 8 000 9 850 28 000 -35,41% 250,00% 

Finlândia 95 000 74 992 94 100 84 600 -0,95% 12,81% 

França 439 720 1 435 330 320 822 1 869 012 -27,04% 30,21% 

Grécia 12 345 57 000 14 983 101 000 21,37% 77,19% 

Hungria 42 787 32 882 85 682 85 852 100,25% 161,09% 

Irlanda 35 992 118 664 43 328 54 757 20,38% -53,86% 

Itália 837 024 499 389 1 128 381 1 099 629 34,81% 120,19% 

Letónia 300 n.a. 440 n.a. 46,67% n.a. 

Lituânia 7 700 n.a. 8 971 n.a. 16,51% n.a. 

Luxemburgo 748 6 500 1 933 14 181 158,42% 118,17% 

Malta 238 n.a. 250 1 427 5,04% n.a. 

Países 

Baixos 110 710 661 400 184 053 669 121 66,25% 1,17% 

Polónia 469 179 60 000 400 000 190 000 -14,74% 216;67% 

Portugal 51 000 159 950 51 391 194 207 0,77% 21,42% 

Reino Unido 190 458 1 473 000 236 000 1 347 000 23,91% -8,55% 
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República 

Checa 90 874 74 200 58 178 96 229 -35,98% 29,69% 

Roménia n.a. n.a. 34 373 109 982 n.a. n.a. 

Suécia 99 500 95 197 176 816 314 568 77,70% 230,44% 

Países Aderentes e Candidatos à Adesão 

Croácia n.a. n.a. 3 565 3 950 n.a. n.a. 

Islândia n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

TOTAL 

UE-15 2 946 302 6 936 776 3 874 765 8 605 750 31,51% 24,06% 
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Quadro 6.5. Voluntários na UE — ano de 2011  

 

País 

% da população  

adulta 
Número de voluntários 

Alemanha 34% 24 065 072 

Áustria 37% 2 638 255 

Bélgica 26% 2 341 994 

Bulgária 12% 784 501 

Chipre 23% 153 531 

Dinamarca 43% 1 949 371 

Eslováquia 29% 1 332 145 

Eslovénia 34% 598 298 

Espanha 15% 5 867 518 

Estónia 30% 341 166 

Finlândia 39% 1 740 611 

França 24% 12 646 908 

Grécia 14% 1 355 390 

Hungria 22% 1 878 243 

Irlanda 32% 1 124 535 

Itália 26% 13 484 222 

Letónia 22% 426 628 

Lituânia 24% 679 138 

Luxemburgo 35% 144 534 

Malta 16% 55 975 

Países Baixos 57% 7 787 384 

Polónia 9% 2 914 610 

Portugal 12% 1 082 532 

Reino Unido 23% 11 774 457 

República Checa 23% 2 072 862 

Roménia 14% 2 549 410 

Suécia 21% 1 636 160 

Países Aderentes e Candidatos à Adesão 

  

  

Croácia n.a. n.a. 

Islândia n.a. n.a. 

Fonte: Eurobarómetro/Parlamento Europeu 75.2: Voluntariado. 
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CAPÍTULO 7 

QUADRO JURÍDICO APLICÁVEL AOS ATORES DA ECONOMIA SOCIAL NOS 

ESTADOS-MEMBROS DA UE E PAÍSES CANDIDATOS E EM VIAS DE ADESÃO — 

POLÍTICAS PÚBLICAS ATUAIS, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA A LEGISLAÇÃO 

NACIONAL RECENTEMENTE IMPLEMENTADA EM MATÉRIA DE ECONOMIA SOCIAL 

 

7.1. Legislação aplicável aos atores da economia social na União Europeia 

7.2. Políticas públicas em favor da economia social nos Estados-Membros da União Europeia  

7.3. Nova legislação nacional em matéria de economia social 

 

 

7.1 Legislação aplicável aos atores da economia social na União Europeia 

 

O quadro institucional constitui um fator fundamental para a dimensão e visibilidade da economia 

social. As disposições estatutárias que definem este quadro jurídico estabelecem três tipos de 

reconhecimento neste setor: 

1) Reconhecimento explícito pelas autoridades públicas das diferentes identidades destas 

organizações, que requerem um tratamento especial. Neste caso, o sistema jurídico tem por 

objetivo institucionalizá-las enquanto agentes privados; 

2) Reconhecimento da capacidade e liberdade destas organizações de atuarem em qualquer 
domínio de atividade económica e social;  

3) Reconhecimento do seu papel de negociação no processo de definição e execução de 
políticas públicas, nos termos das quais são encaradas como codecisoras e coagentes 
executivas das políticas. 

 

Na Europa, as diferentes formas de economia social nem sempre têm uma estrutura institucional 

adequada às três áreas.  

 

No que toca ao primeiro ponto, os sistemas jurídicos dos diferentes países da UE nem sempre 

reconhecem na mesma medida todas as formas de economia social.  

 

No caso das cooperativas — reconhecidas explicitamente quer no artigo 58.º do Tratado de 

Roma enquanto um tipo específico de empresa, quer nas constituições de vários 

Estados-Membros (como Grécia, Itália, Portugal e Espanha) —, nem sempre existe uma lei 

específica nacional que regulamente todas as cooperativas, embora o quadro regulamentar em 

que atuam garanta os direitos de membros e terceiros. Aliás, países como a Dinamarca, a 

República Checa e o Reino Unido não têm legislação geral sobre cooperativas, apesar de 
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disporem de leis para tipos específicos de cooperativas, como as cooperativas de habitação no 

caso da Dinamarca, ou as cooperativas ou uniões de crédito no Reino Unido e na República 

Checa. Esta situação contrasta com a de outros países, como a Espanha, a Itália e a França, que 

sofrem uma inflação legislativa nesta matéria, com múltiplas leis em função do tipo de 

cooperativa e nível de governo (nacional ou regional). 

 

Uma situação análoga pode observar-se na disparidade de estatutos jurídicos das formas de 

economia social na Europa, como se pode constatar nos quadros 7.1 e 7.2. Podem identificar-se 

três grupos de países: o primeiro tem legislação específica para as formas de economia social; o 

segundo tem algumas disposições estatutárias relativas às organizações de economia social 

descritas em diferentes leis e o terceiro não tem leis para as formas de economia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7.1. Reconhecimento jurídico de formas específicas de organizações de economia 

social  

 

 Cooperativas Mutualidades Associações Fundações 

Alemanha SIM SIM SIM SIM 

Áustria SIM SIM SIM SIM 

Bélgica SIM SIM SIM SIM 

Bulgária SIM não SIM SIM 

Chipre SIM n.a. n.a. n.a. 

Croácia SIM não SIM SIM 

Dinamarca SIM SIM SIM SIM 

Eslováquia SIM SIM SIM SIM 

Eslovénia não não SIM SIM 

Espanha SIM SIM SIM SIM 
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Estónia não não SIM SIM 

Finlândia SIM SIM SIM SIM 

França SIM SIM SIM SIM 

Grécia SIM - SIM SIM 

Hungria SIM não SIM SIM 

Irlanda R não não não 

Islândia SIM  não SIM 

Itália SIM SIM SIM SIM 

Letónia SIM não SIM SIM 

Lituânia SIM não SIM SIM 

Luxemburgo SIM SIM SIM SIM 

Malta SIM n.a. n.a. n.a. 

Países Baixos SIM SIM SIM SIM 

Polónia SIM SIM SIM SIM 

Portugal SIM SIM SIM SIM 

Reino Unido R R SIM SIM 

República Checa R não SIM SIM 

Roménia SIM SIM SIM SIM 

Suécia SIM não SIM SIM 

 

Observação — Pergunta do questionário: As várias formas institucionais da economia social têm 

um estatuto jurídico claramente diferenciado, por exemplo, uma lei específica? 

R: indica que o país tem algumas disposições estatutárias que regulamentam essa forma de 

organização da economia social, ainda que se encontrem eventualmente dispersas por entre 

várias leis. 

 

Vários dos novos Estados-Membros da UE adotaram, nestes últimos anos, legislação relevante, 

enunciada no quadro 7.2. 
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7.2 Políticas públicas em favor da economia social nos Estados-Membros da União 

Europeia  

 

Nos últimos vinte e cinco anos, foram vários os governos nacionais e regionais na UE que 

adotaram políticas públicas com referências explícitas a partes ou à globalidade da 

economia social. Em geral, formularam políticas setoriais que incluíam referências explícitas, 

se bem que fragmentárias e desarticuladas, às formas institucionais que caracterizam a 

economia social. Os exemplos incluem políticas ativas de emprego envolvendo cooperativas 

de trabalhadores e empresas de inserção, políticas de serviços sociais em que associações, 

fundações e outras organizações sem fins lucrativos tenham desempenhado um papel 

determinante, políticas de desenvolvimento rural e da agricultura em que tenham estado 

envolvidas cooperativas agrícolas, ou referências a mutualidades de previdência enquanto 

elemento constituinte dos sistemas de segurança social. Mais recente e excecionalmente, 

surgiram políticas específicas da economia social, algumas centradas em atividades 

comerciais de mercado e outras dirigidas a organizações sem fins lucrativos que operam 

fora do mercado, mas raramente abrangendo ambas. 

 

Mais concretamente, os principais fatores que determinam o âmbito e a importância das 

políticas executadas, bem como a dimensão e forma que a economia social assume nessas 

mesmas políticas, incluem: o reconhecimento social e político da economia social enquanto 

fenómeno institucional; a visibilidade e imagem do setor na ótica da sociedade e dos 

decisores políticos relativamente ao papel que desempenha no desenvolvimento 

multidimensional (económico, social e cultural) da nação; o peso económico e a história 

deste fenómeno; e, por último, a sua capacidade para constituir um representante credível 

nos vários processos de elaboração e execução de políticas públicas.  

 

Um desses fatores — o papel que a economia social pode desempenhar no 

desenvolvimento multidimensional das nações — refere-se a um modelo conceptual de 

sociedade, representando os alicerces da integração das diversas forças sociais e 

económicas que coexistem num país. Neste particular, predominam três modelos de 

sociedade, nos quais o papel da economia social é sistematicamente antagónico. 

 

No primeiro modelo, relativo à social-democracia tradicional, a resposta às necessidades 

sociais cabe exclusivamente ao Estado, mediante uma redistribuição. A economia social é 
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tida como uma herança do passado, ocupando agora uma posição residual. Por 

conseguinte, as questões sociais são abordadas de forma praticamente sistemática como 

problemas que requerem o investimento do Estado. Esse investimento é financiado através 

da tributação do capital, que é considerado o instrumento principal de produção de riqueza.  

 

No segundo modelo, relativo ao modelo neoliberal, a atividade económica limita-se ao 

mercado, composto exclusivamente por empresas privadas clássicas, e a esfera social 

refere-se apenas às entidades que não participam na economia de mercado e que, por isso, 

constituem uma procura insolvente. Neste caso, a economia social, além de ficar impedida 

de determinar os principais desafios da economia, contribui, igualmente, para uma 

dualização social e económica em dois domínios: as atividades de mercado, ao fomentar a 

dependência e instabilidade nas relações de trabalho e de produção de camadas crescentes 

da população, e as atividades de não mercado e redistributivas, ao pôr em causa o papel do 

Estado enquanto autoridade reguladora e redistribuidora e ao privilegiar ações de cariz 

filantrópico, o voluntariado e a economia informal (Chaves, 2005).  

 

No terceiro modelo, relativo à democracia social e económica ou economia plural, a resposta 

às necessidades sociais cabe simultaneamente ao Estado (redistribuição) e à sociedade, 

sendo que o Estado mantém o seu papel de principal regulador e redistribuidor. Por outro 

lado, a economia social intervém tanto nas atividades de mercado como nas atividades de 

não mercado. Neste modelo, a promoção da participação da economia social requer 

mecanismos adequados para avaliar o seu potencial e limites, por um lado, na produção de 

valor social acrescentado e, por outro lado, com vista a importantes alterações 

socioeconómicas e institucionais (Lévesque, 1997). 

 

 

 

 

 

Quadro 7.2. Outras formas jurídicas das empresas e organizações de economia social na 

Europa * 

 

País Outras (especificar) 

Bélgica — Lei das Sociétés à finalité sociale (empresas com finalidade 

social), 13.4.1995. 

Dinamarca — Lei das cooperativas de habitação e de outras sociedades de 

habitação coletiva, atualizada em 2006. 

Espanha — Lei das Sociedades laborales (sociedades laborais), 1997;  

— Centros Especiales de Empleo para minusválidos (centros 

especiais de emprego para pessoas com deficiência), RD 

2273/1985;  
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País Outras (especificar) 

— Empresas de Inserción (empresas de inserção): Lei 12/2001, 9.ª 

disposição suplementar, leis regionais. 

Finlândia — Empresas Sociais, 30.12.2003;  

— Osuuskuntalaki (Lei das sociedades cooperativas), 

28.12.2001/1488. 

Grécia — Lei 2190/1920, aplicável às «empresas populares»;  

— Leis 2810/2000 e 410/1995 para as «agências de 

desenvolvimento».  

Hungria — Empresas sem fins lucrativos. 

Irlanda — Credit Union Act (Lei das cooperativas de crédito), 1997. 

Itália — D.Lgs. 155/2006, Disciplina dell'impresa sociale (enquadramento 

legal das empresas sociais);  

— Onlus (organizações sem fins lucrativos de utilidade social), 

D.Lgs. n. 460/1997;  

— Lei das ONG para o Desenvolvimento, 49/1987; 

— Lei 266/1991, Legge Quadro sul volontariato (Lei-quadro do 

voluntariado). 

Letónia — Cooperativa de crédito, 15.7.1993. 

Lituânia — Cooperativas de crédito, 1995;  

— Empresas sociais, 2004. 

Países Baixos — O Livro II do Código Civil (pessoas jurídicas) data de 1850, 

tendo sido atualizado em 1992. 

Polónia — Cooperativas sociais, 2006; 

— Lei do emprego social para os centros de inserção social, 

13.6.2003; 

— Lei das atividades de benefício público e do voluntariado para as 

organizações de benefício público, 24.4.2004. 

Portugal — Misericórdias, DL n.º 119/83, 25.2.83. 

Reino Unido — Community interest company, CIC (empresa de interesse 

comunitário).  

República Checa — Associação de benefícios comuns (NNO), 1995; 

— Associação de proprietários, 2000. 

Suécia - Associações de habitação (associações económicas), 30.5.1991. 
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País Outras (especificar) 

  

* Estatuto jurídico diferente do estatuto das cooperativas, mutualidades, associações e 
fundações. 
 
Observação — Pergunta do questionário: As formas institucionais da economia social referidas 

no capítulo 5 têm um estatuto jurídico claramente distinto, por exemplo, uma lei específica? Se 

for o caso, queira especificar.  
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Quadro 7.3. Tratamento fiscal específico das organizações da economia social na UE 

 

  Cooperativas 
Mutualidade

s Associações Fundações 

Alemanha - SIM SIM SIM 

Áustria SIM - SIM SIM 

Bélgica SIM SIM SIM SIM 

Bulgária - - - - 

Chipre SIM n.a. n.a. n.a. 

Dinamarca SIM - SIM SIM 

Eslováquia - SIM SIM SIM 

Eslovénia n.a. n.a. n.a. n.a. 

Espanha SIM SIM SIM SIM 

Estónia - - - SIM 

Finlândia SIM - SIM SIM 

França SIM SIM SIM SIM 

Grécia SIM SIM SIM SIM 

Hungria SIM SIM SIM SIM 

Irlanda SIM - - - 

Itália SIM SIM SIM SIM 

Letónia SIM - SIM SIM 

Lituânia n.a. n.a. n.a. n.a. 

Luxemburgo - - - SIM 

Malta SIM n.a. SIM SIM 

Países Baixos SIM SIM SIM SIM 

Polónia - - - - 

Portugal SIM SIM SIM SIM 

Reino Unido - SIM SIM SIM 

República Checa - - SIM SIM 

Roménia - SIM SIM SIM 
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Suécia - - - - 

Países Aderentes e Candidatos à Adesão     

Croácia - - SIM SIM 

Islândia n.a. n.a. SIM SIM 

 

Observação — Pergunta do questionário: As diversas formas institucionais da economia social 

referidas no capítulo 5 são objeto de um tratamento fiscal distinto das empresas privadas 

clássicas? 

 

7.3 Nova legislação nacional em matéria de economia social na Europa 

 

Ao longo dos últimos dez anos, vários países europeus dedicaram uma atenção particular à 

elaboração de políticas respeitantes à economia social. Este período tem-se pautado por debates 

mais intensos em torno do conceito, definição e objeto da legislação e políticas para apoiar este 

setor social. Alguns dos casos mais recentes têm-se verificado na Roménia, Polónia e França, 

onde os respetivos projetos de lei não foram adotados ou estão em fase de aceso debate. A 

questão central gira em torno da própria definição do âmbito da economia social ou das 

empresas sociais, conforme a nomenclatura utilizada. Os seus limites são traçados de forma 

muito divergente nas três leis de economia social existentes: duas nacionais (Espanha e Grécia) 

e outra regional (Valónia, na Bélgica). As diferenças tornam-se ainda mais evidentes na definição 

do âmbito das empresas sociais, tendo-se promulgado um grande número de leis a este respeito 

(cf. quadro 7.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7.4. Reconhecimento jurídico da economia social ou do estatuto de empresa social  

 

País Lei Nome da lei ou do projeto de lei 

Bélgica (Valónia) SIM Economia social (2008, Décret régional) 

Eslovénia SIM Empresa social (2011) 

Espanha SIM Economia social (2011) 



A Economia Social na União Europeia   -   Relatório de Rafael Chaves e José Luis Monzón 

 

 63 

Finlândia SIM Empresa social (2003) 

França Projeto Economia solidária (rejeitado) 

Grécia 
SIM Economia social e empresas sociais 

(2011) 

Itália SIM Empresa social (2005) 

Lituânia SIM Empresa social (2004) 

Países Baixos Projeto Empresas sociais (2012) 

Polónia Projeto Economia social (2012) 

Portugal Projeto Economia social (2012) 

Roménia Projeto Empresas sociais (2012) 

 

 

As duas leis nacionais sobre economia social atualmente em vigor foram adotadas pelos dois 

países que mais têm sentido os efeitos da crise: Espanha e Grécia. Em Espanha, a Lei 5/2011 

relativa à economia social foi adotada em 29 de março de 2011, tendo-se seguido, na Grécia, a 

Lei 4019/2011 relativa à economia social, ao empreendedorismo social e outras disposições. Na 

Bélgica, o decreto promulgado em 20 de novembro de 2008 pelo Parlamento valão assemelha-se 

à lei espanhola. 
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CAPÍTULO 8 

 

A ECONOMIA SOCIAL NUMA EUROPA MERGULHADA NA CRISE GLOBAL 

 

8.1. A economia social no contexto de uma crise cíclica e estrutural 

8.2. A economia social no contexto de uma crise financeira 

8.3. A economia social no contexto de uma crise económica e do emprego 

8.4. A economia social no contexto de uma crise do setor público e do Estado-Providência 

 

 

8.1  A economia social no contexto de uma crise cíclica e estrutural 

 

As causas da crise que tem debelado a Europa nos últimos anos assentam em processos 

políticos, sociais e económicos muito profundos, como o impacto da mundialização sobre os 

modelos nacionais de capitalismo e os modelos de Estado-Providência, a governabilidade da 

Europa e os paradigmas intelectuais dos modelos societais. Estes elementos definem o contexto 

da crise e, ao mesmo tempo, tornam-na conjetural, uma vez que a associam principalmente a 

problemas financeiros e económicos e à crise dos financiamentos públicos. Assim, a crise 

assume um caráter fundamentalmente estrutural. Independentemente do ponto de vista, a 

economia social desempenha e pode vir a desempenhar, no futuro, um papel determinante. 

 

Mediante a distinção entre uma análise estrutural, segundo a qual a crise económica resulta do 

esgotamento do fordismo em finais da década de 70, e uma interpretação mais imediata, que 

revela uma série de choques ocorridos durante o período de 1975 a 2012 que nem a 

desregulação liberal da década de 80 nem o apoio keynesiano aos governos nacionais 

(sobretudo entre 2007 e 2008) conseguiram contornar, é possível, por um lado, demonstrar que a 

economia social, aliada à intervenção pública (direta ou através do sistema de segurança social), 

funcionou como amortecedor da crise a breve prazo e, por outro lado, ponderar a hipótese de a 

economia social constituir uma solução parcial para uma saída estrutural da crise, contanto que o 

seu alegado potencial de renovação do sistema de produção da Europa seja bem aplicado.  

 

A economia social enquanto amortecedor da crise. Dois motivos sustentam esta pressuposta 

função. O primeiro prende-se com as regras específicas (ausência de fins lucrativos, distribuição 

de excedentes, dupla natureza) inerentes às empresas da economia social, que implicam que 

estas: — não possam ser compradas, uma vez que o seu capital não é negociável nos mercados; 

— sejam dificilmente deslocalizadas, já que os grupos de pessoas envolvidas estão fixados num 

dado local; — sejam mais resistentes, mercê das suas reservas financeiras, que não podem ser 

distribuídas aos acionistas; — sejam mais flexíveis do ponto de vista financeiro, devido à 

arbitragem entre os rendimentos imediatos e a distribuição dos excedentes (por exemplo, 
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participações numa cooperativa de trabalhadores ou reembolsos em cooperativas de seguros e 

mutualidades). Além do mais, a economia social segue estratégias mais dilatadas no tempo. 

 

O segundo relaciona-se com o facto de, devido à importância dos compromissos sociais destas 

empresas, resultantes de uma governação que, mais do que atuar no respeito da democracia 

representativa, abre espaço para um certo consenso em períodos de crise, a economia social 

proporcionar, a nível interno, flexibilidade face aos horários de trabalho e salários (com contenção 

nas pequenas associações e ponderação do fator trabalho nas cooperativas dos trabalhadores), 

uma estrutura salarial menos hierárquica (exceto as filiais: cf. INSEE Première, de fevereiro de 

2012) e uma certa estabilidade de emprego (menor rotatividade, manutenção dos postos de 

trabalho dos seniores, inserção profissional das mulheres). Em contrapartida, a instabilidade 

laboral não garante a sobrevivência (por exemplo, da ajuda domiciliária ou das associações 

desportivas e culturais), ao passo que, a nível externo, dada a confiança depositada pelas 

pessoas, a economia social continua a usufruir de donativos e do voluntariado, atenuando a 

recessão do mercado (a contração nas cooperativas foi menor em relação às empresas que 

perseguem o lucro) e a restrição do financiamento público (na condição de se verificar uma 

mobilização favorável das populações). 

 

A economia social enquanto agente de uma saída estrutural da crise. Além da 

não-financeirização das empresas da economia social (distinta da eventual tendência das filiais 

com fins lucrativos que não se regem pelos princípios fundamentais e de governação da 

economia social), é admissível que a economia social seja adequada enquanto solução para a 

crise económica, assentando em novas relações — entre pessoas e sociedade, autonomia e 

interdependência, e responsabilidade individual e coletiva — que caracteriza um patamar superior 

de conhecimento e inovação (no espírito da Estratégia de Lisboa), ocasionalmente designado por 

setor quaternário da economia.  

 

Trata-se de uma sociedade de conhecimento, tendo em conta o destaque dado à aprendizagem 

coletiva e às qualificações, bem como a sua internalização da aprendizagem ao longo da vida no 

âmbito da atividade económica (além da formação formal). 

 

Trata-se de uma economia de serviços relacional, em virtude da coprestação de serviços entre 

prestadores e utilizadores, da mobilização das partes implicadas, e da importância atribuída à 

relação no contexto de cada operação (cf. J. Gadrey). 

 

Trata-se de uma economia de funcionalidade, devido ao princípio «portas abertas» fomentado 

pela sua propriedade coletiva, juntamente com o acesso relacionado com a propriedade 

individual, devido à sua focalização não no produto mas sim na função (habitação, transporte, 

alimentação, etc.), devido ao maior valor acrescentado pelos serviços aos bens («grupo de 

soluções») e à transversalidade da sua abordagem (cf. Du Tertre). 

 

Trata-se de uma economia circular, já que a economia social foi precursora na reciclagem e 

reutilização de bens (papel, cartão, têxteis, etc.) e tem vindo a aumentar o seu investimento nos 

domínios da poupança energética, das energias renováveis (por exemplo, quintas eólicas na 
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Dinamarca, Enercoop em França) e da construção e reabilitação ecológica de edifícios, 

mantendo sempre uma perspetiva de produção descentralizada. 

 

Assim, é evidente que a economia social desempenha um papel contracíclico e inovador neste 

atual momento conturbado em termos económicos e sociais. Não obstante, tem igualmente vindo 

a demonstrar que pode participar ativamente numa forma de regulação socioeconómica nova e 

mais cooperativa (a par de regulamentações administrativas e em matéria de concorrência), se 

as autoridades reconhecerem a sua capacidade específica para combinar, e não hierarquizar, o 

desenvolvimento económico e o desenvolvimento social (desenvolvimento social enquanto 

subproduto do desenvolvimento económico). 

 

8.2  A economia social no contexto de uma crise financeira 

 

As principais características da crise financeira são sobejamente conhecidas: em primeiro lugar, 

a globalização dos capitais traduziu-se na intensificação do poderio e mobilidade dos capitais 

internacionais, tendo os fundos de investimento soberanos (como no Koweit) desempenhado um 

papel fulcral. Esta configuração financeira à escala internacional propicia desafios em matéria de 

regulação a nível local e nacional. Em segundo lugar, o aumento da complexidade inerente aos 

instrumentos financeiros e à interligação das instituições financeiras vieram demonstrar a 

importância crescente dos sistemas de regulação e de certificação (por exemplo, as agências de 

notação), bem como das organizações financeiras interpares. Porém, paradoxalmente, a prática 

dominante consistiu num aligeirar da regulação do setor financeiro tanto a nível nacional como 

internacional. Quando, em 2008, estalou a crise financeira, já era demasiado tarde. 

 

A relação da economia social com a crise tem sido diferente, especialmente no âmbito do 

seu setor financeiro. Antes de mais, não foi a economia social nem as suas instituições 

financeiras que originaram a crise, que assentou, antes, em valores sociais como a avareza e a 

concorrência desenfreada, quer a nível interpessoal quer entre grupos sociais, valores alheios à 

economia social. Em segundo lugar, as instituições financeiras da economia social foram menos 

atingidas pela crise financeira, pelo menos, numa primeira fase, uma vez que se encontravam 

menos expostas às categorias de ativos financeiros que desencadearam a crise e estão mais 

estreitamente ligadas a atividades de nível local. Porém, o setor financeiro da economia social 

acabaria por ser afetado pelo prolongar da crise e pelo racionamento do crédito (cf. Palomo, 

2010). Em terceiro lugar, a economia social, no atual contexto de racionamento do crédito e de 

crescente exclusão financeira, tem demonstrado a sua capacidade para inovar no plano social e 

para responder às necessidades sociais, recorrendo às suas formas alternativas de 

financiamento solidário, casos da banca ética e das moedas sociais, que, além de 

disponibilizarem linhas de crédito, têm gerado confiança nos seus serviços financeiros. Os 

bancos de microcrédito, criados pelo economista bangladechiano Muhammad Yunus, Nobel da 

Paz em 2006, são disso um claro exemplo: a par de facilitarem a inclusão financeira, estas 

organizações deram voz às mulheres, bem como poder de compra e capacidade negocial em 

países onde a sua posição social e financeira era, até à data, marginal. Na Europa, também se 

podem apontar exemplos de instituições que concedem pequenos empréstimos a mulheres e a 

grupos sociais vulneráveis, ou que são mais sensíveis aos objetivos éticos, tais como os bancos 

éticos (Triodos Bank ou, em Itália, a Banca Ética), o CIGALES, em França (Clubs d'Investisseurs 

pour une Gestion Alternative et Locale de l'Épargne Solidaire — Clube de investidores para uma 

gestão alternativa e local da poupança solidária) e as IFDC (instituições financeiras de 
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desenvolvimento comunitário). Muitas organizações deste tipo são membros da Associação 

Internacional dos Investidores na Economia Social (INAISE). 

 

A economia social participa ativamente na regulação do mercado de capitais, porquanto integra 

no setor financeiro várias camadas da população excluídas do setor bancário clássico, constitui 

uma fonte básica de financiamento público e de subvenções para pessoas com poucos recursos 

e controla, coletivamente, os fluxos financeiros gerados pela sua ação e pelas suas organizações 

— salários e fundos de pensões, bancos sociais e éticos, cooperativas de crédito, além das 

reservas e de outros fundos provenientes de transações lucrativas das mutualidades e 

cooperativas. Além disso, a postura das cooperativas de crédito durante a atual recessão tem 

sido exemplar. Não são responsáveis pela atual crise financeira global e não foram tão 

fortemente assoladas como outras instituições financeiras. Ao invés, mantêm balanços saudáveis 

e continuam a desempenhar a sua função na disponibilização de crédito e na inclusão financeira. 

 

8.3  A economia social no contexto de uma crise económica e do emprego 

 

O valor social acrescentado da economia social é mais facilmente percetível na sua ação de 

regulação dos vários desequilíbrios do mercado de trabalho. O facto de, no seio dos governos 

europeus, a economia social ser tutelada pelos ministérios dos assuntos sociais e do emprego 

não é obra do acaso.  

 

A economia social tem, desde sempre, contribuído ativamente para a criação e preservação do 

emprego em setores e empresas afetados pela crise e/ou em risco de encerramento, 

aumentando, desta forma, a estabilidade do emprego, transferindo empregos da economia 

paralela para o mercado de trabalho legal, garantindo a sobrevivência de ofícios (por exemplo, o 

artesanato), explorando novas profissões (por exemplo, a de Educador Social) e abrindo caminho 

para o acesso ao mercado de trabalho, em especial de grupos desfavorecidos e socialmente 

excluídos (cf. Demoustier, CIRIEC, 2000). Os dados estatísticos relativos às últimas décadas 

permitem constatar que a economia social constitui um poderoso setor de criação de emprego na 

Europa, sendo mais sensível à questão do emprego do que outros setores da economia, como se 

pode observar nos quadros infra. 

 

A economia social ajuda a retificar três desequilíbrios fundamentais no mercado de trabalho: o 

desemprego, a instabilidade laboral e a falta de empregabilidade e decorrente exclusão social e 

do mercado de trabalho dos desempregados. Por norma, as cooperativas de trabalhadores e 

outras empresas controladas ou detidas por trabalhadores têm desempenhado um papel mais 

ativo nesta matéria. Em períodos de crise, confrontados com uma grave situação económica das 

empresas industriais em que laboravam, inúmeros grupos de trabalhadores decidiram 

transformar ou reativar essas empresas sob a forma de cooperativas, mantendo assim os seus 

postos de trabalho. Presentemente, e num contexto generalizado de perdas de postos de 

trabalho, as empresas de trabalhadores têm aumentado a taxa de empregos diretos. É já sabido 

(Tomás-Carpi 1997) que o emprego na economia social revela ser consideravelmente menos 

sensível às flutuações da produção e da procura no plano global e setorial (aquilo a que os 

economistas chamam de elasticidade do emprego face aos rendimentos), ao contrário do que 

sucede com o setor privado durante os abrandamentos económicos e as fases de maturidade do 

produto. Não obstante, a economia social também esteve na origem de empregos diretos em 
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quantidade substancialmente maior do que o resto da economia espanhola durante os períodos 

de expansão do ciclo económico, por exemplo, durante a segunda metade da década de 90. 

 

As novas organizações da economia social desempenham um papel muito dinâmico enquanto 

criadores de empregos na Europa, nomeadamente as cooperativas sociais e outras organizações 

de voluntários que operam nos chamados novos domínios de emprego, como os serviços de 

saúde e sociais, bem como os serviços educativos, culturais e de investigação. Estas 

organizações demonstram uma grande capacidade criativa no mercado de trabalho, 

estabelecendo pontos de passagem do voluntariado para o trabalho remunerado, agrupando os 

horários de trabalho, explorando novos serviços e regulamentando os mesmos numa perspetiva 

do emprego (reconhecendo, por exemplo, novas profissões, tomando a iniciativa da elaboração 

de acordos de negociação coletivos, etc.) e criando novos empregos diretos. 

 

Não menos importante é o papel desempenhado pela economia social — designadamente pelas 

empresas de inserção, os centros especiais de emprego e as cooperativas sociais — na inserção 

de grupos com dificuldades específicas de empregabilidade, tais como pessoas com deficiência 

física ou psíquica, ou com «handicap social», e que foram excluídos do mercado de trabalho 

durante largos períodos, encontrando-se num círculo vicioso que impede a sua inserção social e 

profissional, conduzindo, frequentemente, à sua marginalização e a uma situação de pobreza. 

Por último, a economia social contribuiu igualmente para o surgimento de um setor dos serviços 

forte e para a introdução da igualdade de géneros no mercado de trabalho europeu. 
 

Regra geral, o impacto da crise sobre o emprego na Europa foi menos intenso na economia 

social do que nas empresas privadas clássicas, como informam os correspondentes nacionais do 

presente estudo, embora existam grandes disparidades entre os diversos países e setores. De 

um modo geral, o emprego na economia social resistiu melhor à primeira fase da crise (2008-

2010) do que o emprego no setor privado clássico, apesar de também as empresas da economia 

social terem sofrido, posteriormente, perdas líquidas de postos de trabalho, devido à dimensão da 

depressão.  

 

Num contexto internacional de crescente globalização e vulnerabilidade territorial, importa, do 

ponto de vista estratégico, ter capacidade para mobilizar potencial económico endógeno, atrair 

empresas estrangeiras, cimentar o tecido empresarial e, em grupo, desenvolver novas sinergias 

para uma revitalização geral das zonas locais. Nestas condições, os diversos tipos de 

cooperativas (cooperativas agrícolas, de trabalhadores, de crédito ou de inserção), associações e 

outras empresas sociais demonstraram ser ativos elementares. 

 

Efetivamente, conforme ilustrado por alguns dos casos analisados no ponto anterior deste 

relatório e em vários outros estudos (Comeau et al, 2001, Demoustier, 2005), a economia social 

dispõe de um potencial significativo para ativar um desenvolvimento endógeno nas zonas rurais, 

reabilitar zonas industriais em declínio, bem como requalificar e revitalizar zonas urbanas 

degradadas; em síntese, contribuir para um desenvolvimento económico endógeno, devolver a 

competitividade às zonas mais extensas, facilitar a sua integração a nível nacional e internacional 

e corrigir os desequilíbrios territoriais substanciais. 

 

Não menos importante é o papel da economia social nos processos de mudança da sociedade 

europeia. O seu contacto direto, enquanto setor social, com a sociedade dota-a de uma 
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capacidade especial para detetar novas necessidades, orientá-las para as autoridades e as 

empresas privadas clássicas e, quando necessário, estruturar respostas de um modo criativo.  

 

Mais recentemente, surgiram iniciativas inovadoras, tomadas por aquela que foi apelidada de 

«nova economia social»: por exemplo, em consequência da crise do emprego na Europa, as 

empresas de inserção, sob as suas diversas formas jurídicas (como as cooperativas sociais 

italianas), responderam com imaginação aos problemas de inserção no mercado de trabalho 

enfrentados por grandes grupos de trabalhadores, antecipando-se às medidas ativas de políticas 

públicas de emprego. Emergiram igualmente iniciativas cidadãs sobre economia, destinadas a 

corrigir as condições de desigualdade entre os países ricos e pobres no comércio internacional, 

como organizações especializadas no comércio equitativo.  

 

Todavia, o potencial de inovação da economia social não se esgota nas iniciativas atrás referidas. 

No âmbito da inovação tecnológica, nomeadamente em situações em que os sistemas de 

inovação da economia social estão estruturados, a conceção e divulgação de ideias inovadoras 

tem obtido uma maior taxa de sucesso. Um dos fatores fundamentais destes sistemas reside 

numa aliança estável entre os vários agentes de uma dada região que estejam envolvidos na 

promoção da economia social, tais como as autoridades responsáveis neste domínio, 

universidades e associações, bem como o próprio setor empresarial da economia social. Podem 

citar-se os exemplos do Quebeque, a sociedade cooperativa Mondragón e o sistema 

CEPES-Andalucía no sul de Espanha. Resumindo, a economia social reúne condições para 

implantar vários tipos de inovação, identificados por Schumpeter: inovação de produto, inovação 

de processo, inovação de mercado e inovação organizacional — em especial esta última, 

igualmente designada por inovação social. 

 

8.4  A economia social no contexto de uma crise do setor público e do 

Estado-Providência 

 

A crise produziu efeitos particularmente nefastos sobre as finanças públicas, repercutindo-se, 

naturalmente, sobre os serviços de segurança social e os grupos mais vulneráveis da população. 

Mais do que desvendar os fatores que desencadearam a crise e o seu impacto nas finanças 

públicas, foi possível testemunhar o ressurgimento de um interveniente global de primeiro plano 

no capitalismo financeiro internacional, ao qual é dado o nome eufemístico de «mercados», com 

aliados estratégicos como as agências de notação, determinados bancos centrais, caso do Banco 

Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia. Este ressurgimento 

resultou de uma nova abordagem na regulação dos mercados financeiros internacionais, cujo 

papel de concessão de empréstimos às empresas, às famílias e ao setor público foi 

drasticamente alterado. As consequências fizeram-se sentir quer no setor privado, com uma 

redução estrutural do consumo e do investimento, quer no setor público, que se deparou com um 

novo problema: a dívida soberana. Nos dois últimos anos, a execução de políticas de 

ajustamento estruturais motivadas pela crise, assentes em reformas do mercado de trabalho e 

numa redução substancial do âmbito do Estado-Providência, voltou a dar notoriedade a 

problemas antigos que, em tempos, se julgaram resolvidos, no seguimento de anos de 

prosperidade e estabilidade económica, designadamente o desemprego em massa, a 

insegurança laboral e os cortes drásticos no nível de cobertura das necessidades de bens e 

serviços preferenciais como a saúde, a educação e os serviços sociais.  
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A introdução da economia social nos processos políticos e económicos permitem ao Estado tirar 

partido das vantagens que esta oferece, aumentando não só a dimensão da verdadeira 

democracia, como também a eficiência da economia política, por diversos motivos:  

 

a) devido à sua maior proximidade e, por conseguinte, conhecimento dos problemas 

sociais, necessidades e eventuais soluções, a inclusão da economia social na fase de 

planeamento da política económica facilita o acerto na seleção de objetivos e instrumentos;  

b) devido à sua maior sensibilidade face aos interesses e necessidades da sociedade, a 

economia social é capaz de reconhecer mais rapidamente novas exigências sociais e fornecer 

respostas no imediato. O Estado pode tirar partido desta atividade pioneira;  

c) devido à sua natureza privada e sensibilidade social, pode alargar o espetro da ação 

pública sempre que esta apresentar limitações por vários motivos. Dois exemplos ilustram este 

fenómeno. O primeiro diz respeito aos serviços de saúde e educação destinados aos imigrantes 

clandestinos: estes serviços não podem ser prestados pelas autoridades enquanto não se 

alterarem as regras, apesar de receber a aprovação da sociedade. Já o segundo exemplo 

corresponde à ação económica do Estado, que, apesar de estatutária, não é aceite pela 

sociedade (ou por grupos no seio da mesma), uma vez que o poder é considerado ilegítimo (por 

exemplo, a governação britânica em determinadas zonas da Irlanda do Norte). Nos dois 

exemplos, a mediação da economia social permite ir além dos limites do Estado;  

d) devido à sua capacidade para estimular a participação e uma responsabilidade conjunta 

na sociedade, a inclusão da economia social nos processos políticos e económicos propiciam um 

aumento do nível de aceitação das medidas de política económica, uma vez que as partes 

envolvidas na elaboração e execução dessas medidas as aceitam como suas; assim, o Estado 

pode granjear mais recursos do que conseguiria por sua iniciativa própria e torna-se possível 

proporcionar novas oportunidades na execução de políticas eficientes, no sentido de relançar a 

procura em mercados abertos, sobretudo se forem realizadas a nível local e gravitarem em torno 

dos serviços de proximidade;  

e) por último, a cooperação entre o Estado e a economia social, em função da forma como 

esta última atribui e distribui recursos, permite assegurar ao Estado que os financiamentos 

públicos afetados a diversas políticas, em especial as políticas sociais, não serão desviados para 

as mãos dos interesses privados (Vienney, 1994). 

 

Uma das funções mais patentes e importantes da economia social na Europa terá residido no seu 

contributo para a inserção social num contexto de crescente exclusão. É previsível que esta 

função ganhe relevância no futuro próximo.  

 

A luta contra a exclusão social e laboral tem sido um dos principais desafios enfrentados pela 

sociedade europeia, isto numa sociedade onde o emprego remunerado constitui o fator elementar 

de inserção social. Além de autonomia financeira, o emprego remunerado confere às pessoas 

dignidade, participação na sociedade e acesso a serviços e a vantagens. Por esse mesmo 

motivo, os mais excluídos têm sido os grupos sociais da população com menor capacidade 

competitiva, mercê das suas competências, qualificações ou cultura, como as pessoas com 

deficiência física ou psíquica, os desempregados de longa duração e determinados grupos 

minoritários (por exemplo, as minorias étnicas e os emigrantes).  
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Neste cenário, ao complementar e, acima de tudo, abrir caminho para a ação pública em matéria 

de luta contra a exclusão social, a economia social tem demonstrado um grande potencial de 

inserção social e profissional de pessoas e zonas geográficas claramente desfavorecidas. 

Trata-se de um fenómeno patente no caso de associações, fundações, empresas de inserção e 

com outras vocações sociais, que reduziram os níveis de pobreza e de exclusão (CIRIEC, 2000; 

Spear et al., 2001). 

 

Num contexto de grandes transformações sociais e económicas, a economia social, fornece 

igualmente, respostas às novas formas de exclusão que envolvem o acesso a serviços e 

atividades, tais como a exclusão financeira e a exclusão do consumo. Constitui ainda um canal 

através do qual os grupos sociais em dificuldade que não conseguem ver as suas carências 

supridas podem participar na vida pública. Assim, através da economia social, a sociedade 

consolidou a cultura democrática, fomentou o nível de participação social (Rede ESMED, 2004) e 

conseguiu dar voz e capacidade negocial a grupos sociais anteriormente excluídos do processo 

económico e do âmbito do processo de elaboração e execução de políticas públicas, em especial 

as políticas formuladas a nível local e regional.  

 

Este papel da economia social converge plenamente com o Modelo Social Europeu. Este modelo 

tem-se caracterizado, desde sempre, pelo seu objetivo de garantir o bem-estar e a inserção 

social, económica e política de todos os europeus, tanto através de mecanismos públicos como 

privados. Trata-se de uma preocupação que continua a figurar na agenda da UE alargada, aliás 

patente na Estratégia para a Coesão Social, aprovada pelo Comité de Ministros do Conselho da 

Europa em 2000 e revista em 2004. Define a coesão social como a capacidade da sociedade 

para assegurar o bem-estar dos seus membros, minimizando as disparidades e evitando a 

polarização. Distingue quatro dimensões da noção de bem-estar: igualdade de acesso; dignidade 

e reconhecimento; liberdade e desenvolvimento pessoal; participação e envolvimento. A 

economia social ajuda a fazer da coesão social um fator competitivo. 

 

A economia social pode vir a desempenhar um papel ainda mais importante no futuro, atendendo 

às limitações com que o Estado se depara ao fornecer bens e serviços de bem-estar social e às 

limitações e desequilíbrios das prestações do setor privado. 
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CAPÍTULO 9 

 

POLÍTICAS DA UNIÃO EUROPEIA E A ECONOMIA SOCIAL, COM ESPECIAL ATENÇÃO 

PARA A ESTRATÉGIA EUROPA 2020: FACTOS E REPERCUSSÕES 

 

9.1. A economia social nas políticas da União Europeia: factos e perceção 

9.2. A economia social na Estratégia Europa 2020 

9.3. Iniciativas recentes da União Europeia em matéria de economia social 

 

 

9.1  A economia social nas políticas da União Europeia: factos e perceção 

 

A atenção prestada à economia social pelos diversos organismos da UE tem aumentado nas 

últimas três décadas, embora intermitentemente e com diferenças entre as instituições. O seu 

importante papel no desenvolvimento económico e social da Europa tem sido reconhecido 

progressivamente, incluindo a sua posição de pedra angular do Modelo Social Europeu. 

 

O longo processo para o reconhecimento institucional da economia social e para a formulação de 

políticas europeias específicas iniciou-se na década de 80 e culminou em 1989 com a 

Comunicação da Comissão ao Conselho sobre «As empresas da economia social e a realização 

de um mercado europeu sem fronteiras», que propunha o estabelecimento estatutário de uma 

base jurídica europeia para as cooperativas, associações e mutualidades, e com a criação da 

Unidade Economia Social dentro da Direção-Geral XXIII da Comissão Europeia. Ao longo dessa 

década, duas instituições comunitárias, o Parlamento Europeu e o Comité Económico e Social 

Europeu (CESE), publicaram uma série de relatórios, propostas e resoluções onde se destacava 

o valor acrescentado da economia social, que em ambos os casos culminaram com um relatório 

de referência. O Parlamento Europeu publicou relatórios sobre o contributo das cooperativas para 

o desenvolvimento regional (Avgerinos), o papel das cooperativas na construção europeia (Mihr) 

e sobre as cooperativas e a cooperação para o desenvolvimento (Trivelli), ao passo que a 

resolução proposta por Eyraud, Jospin e Vayssade (1984) convidava o Conselho e a Comissão a 

estudar a hipótese de criar uma lei europeia das associações. Por seu turno, o CESE apadrinhou, 

em 1986, uma Conferência Europeia sobre Economia Social, em articulação com o Comité 

Coordenador das Associações de Cooperativas Europeias (CCACE), e publicou o primeiro estudo 

europeu sobre cooperativas, mutualidades e associações.  

 

A partir de 1989, foram alcançados avanços sucessivos, intercalados com alguns recuos, no 

reconhecimento e execução de políticas respeitantes à economia social. Como referido atrás, o 

primeiro organismo de serviço público a especializar-se na economia social foi a Unidade 

Economia Social, dentro da Direção–Geral XXIII, que a Comissão Europeia criou em 1989 
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durante a presidência de Jacques Delors. A sua missão era, deveras, ambiciosa, apesar da 

escassez de recursos humanos e financeiros disponíveis:  

 

 tomar iniciativas no intuito de reforçar o setor das cooperativas, mutualidades, associações e 

fundações; 

 preparar legislação europeia em matéria de cooperativas, mutualidades e associações;  

 analisar o setor;  

 garantir a coerência das políticas da UE com incidência no setor;  

 estabelecer ligações com as federações representativas existentes;  

 estabelecer relações com outras partes do setor que não se encontram organizadas;  

 sensibilizar os decisores políticos para o potencial do setor das cooperativas, mutualidades, 

associações e fundações;  

 avaliar os problemas enfrentados pelo setor;  

 representar a Comissão sobre assuntos relevantes junto das restantes instituições da UE.  

 

A Unidade foi reestruturada em 2000 com a repartição das suas responsabilidades por duas 

direções-gerais: a DG Empresa e Indústria, na qual foi criada a Unidade B3 (Artesanato, 

Pequenas Empresas, Cooperativas e Mutualidades), focada, em especial, nos «aspetos 

empresariais» das cooperativas, mutualidades, associações e fundações, e a DG Assuntos 

Sociais, responsável pelas associações e fundações. 

 

Além da Unidade atrás referida, duas outras instituições da UE foram importantes defensoras da 

economia social: 

 

 o Comité Económico e Social Europeu (CESE), órgão consultivo da União Europeia, tem 

representantes da economia social no seu Grupo III que criaram a Categoria da Economia 

Social. O CESE tem estado especialmente ativo nos últimos anos e elaborou diversos 

pareceres; 

 o Parlamento Europeu, que constituiu, em primeiro lugar, o «Intergrupo da Economia Social 

do Parlamento Europeu» em 1990, posteriormente dissolvido mas restaurado em 2005. 

 

Outro órgão é o Comité Consultivo das Cooperativas, Mutualidades, Associações e Fundações 

(CMAF). Constituído em 1998, tem por missão emitir pareceres sobre diferentes questões 

relacionadas com a promoção da economia social a nível da UE. Este comité foi extinto em 2000, 

após uma reestruturação da Comissão, mas por iniciativa das organizações do setor, a 

Conferência Europeia Permanente das Cooperativas, Mutualidades, Associações e Fundações 

(CEP-CMAF) foi imediatamente criada enquanto plataforma europeia para manter uma ligação 

com as instituições europeias. 
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Ao adotar medidas, as instituições da UE depararam-se constantemente com dois problemas 

paralelos relacionados com a economia social: a sua base jurídica desadequada e a sua 

definição conceptual insuficiente e generalizada, que se debate com a inexistência de referências 

expressas nos textos de base da UE (Tratado de Roma e Tratado de Maastricht) e uma definição 

(se existe) baseada mais na forma jurídica do que nas atividades desenvolvidas, bem como toda 

uma variedade de termos (terceiro setor, sociedade civil, etc.) que impedem o consenso quanto 

ao termo a empregar. 

 

Em matéria de reconhecimento jurídico e visibilidade da economia social, os principais avanços 

foram conseguidos nos pontos que se seguem: 

 

 as conferências europeias organizadas pelas presidências do Conselho da União Europeia 

ou no quadro de uma presidência;  

 a sucessão de pareceres do CESE, iniciativas e pareceres do Intergrupo da Economia Social 

do Parlamento Europeu e ainda, em certos casos, os pareceres do Comité das Regiões ou 

da própria Comissão, contribuíram para a visibilidade do setor social e das suas 

componentes; 

 o Observatório Europeu das PME centrou o seu sexto relatório (2000) nas associações e 

fundações; 

 o Estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia, que visa harmonizar e estimular o 

internacionalismo, bem como prestar apoio institucional a determinadas iniciativas 

empresariais europeias, tem demonstrado constituir um exemplo positivo quer nos novos 

Estados-Membros da UE quer nos países que carecem de legislação especial em matéria de 

cooperativas, tais como o Reino Unido e a Dinamarca; 

 a recente regulamentação de cláusulas sociais;  

 uma política que tende a ser cada vez mais favorável às empresas sociais. 

 

Os objetivos com os quais a economia social está relacionada são essencialmente o emprego, os 

serviços sociais e a coesão social, sendo que, neste sentido, surgem sobretudo em duas linhas 

principais da política pública: políticas de inserção social e profissional e políticas de 

desenvolvimento local e de criação de emprego. O interesse das instituições da UE em abranger 

a economia social nesses objetivos constitui uma evolução fundamental, embora revele uma 

visão limitada do potencial da economia social e dos benefícios que pode proporcionar à 

economia e sociedade europeias, como analisa o presente capítulo 9. 

 

A política orçamental europeia específica para a economia social nunca conseguiu concretizar-se. 

As duas tentativas registadas até à data não foram bem-sucedidas. O primeiro «programa 

plurianual de trabalho a favor das cooperativas, sociedades mútuas, associações e fundações na 

Comunidade» (1994-1996) destinava-se a promover a economia social europeia através de 

projetos transnacionais específicos e da inclusão da economia social nas políticas da UE 

(estatísticas, formação, investigação e desenvolvimento). Após ter sido aprovado pelo Parlamento 

Europeu com um orçamento de 5,6 milhões de euros, foi rejeitado pelo Conselho. A segunda 
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proposta de programa plurianual para a economia social teve o mesmo desfecho. A discórdia 

entre as duas instituições está bem patente na rubrica orçamental «economia social», descartada 

em 1977 pelo Conselho e reinscrita posteriormente pelo Parlamento. 

 

A participação da economia social na política orçamental da UE tem sido efetuada através do 

quadro da política de emprego e coesão social, particularmente através dos orçamentos 

plurianuais para a promoção das PME e do emprego, como a iniciativa ADAPT, a iniciativa 

EQUAL para a inserção social e profissional, e ainda os programas «Ação Local para o 

Emprego» e «Capital Local com Finalidade Social». Esta participação tem igualmente passado 

pelo Fundo Social Europeu (FSE), sob a forma de medidas de apoio a iniciativas locais 

(submedida 10b), que referem expressamente o papel da economia social. Essas referências 

inscrevem-se no reconhecimento que é atribuído à economia social no quadro da Estratégia de 

Lisboa para o emprego e o desenvolvimento local.  

 

Estes programas tiveram um efeito estruturante alargado, tanto nacional como 

internacionalmente, na articulação e consolidação da economia social europeia em termos de 

federações, redes, investigação, cultura e políticas. O programa EQUAL é particularmente 

importante: apoia projetos que envolvem organizações da economia social, reforçando, por 

exemplo, a economia social (terceiro setor), em especial os serviços de proximidade, e 

melhorando a qualidade do emprego. Também incluem conferências e debates, essenciais para 

a difusão do conceito. Está a ter um impacto decisivo em países como a Polónia, Irlanda e 

Áustria. 

 

Em 1997, por iniciativa do Parlamento Europeu, a Comissão deu início a uma importante 

ação-piloto intitulada «terceiro setor e emprego» (a única ação relevante tendo por objeto 

específico a economia social), com vista a explorar e promover o potencial do terceiro setor em 

matéria de emprego. Posta em prática pela Direção-Geral do Emprego e dos Assuntos Sociais 

até 2001, lançou 81 projetos num montante próximo de 20 milhões de euros, mas acabou por não 

ter seguimento. 

 

É expectável que estes efeitos positivos se repitam nos novos Estados-Membros da UE. Desta 

forma, a economia social contribuirá para a construção da Europa e do projeto europeu.  

 

No âmbito da arquitetura das políticas europeias, importa sublinhar o papel central dos governos 

nacionais na transposição das políticas da UE para os Estados-Membros. 

 

Algumas iniciativas foram igualmente lançadas pela Direção-Geral Empresa (Hypsman, 2003): 

em 2000, a Comissão estabeleceu, no seio da DG Empresa, um grupo político relacionado com 

as empresas, encarregado de aconselhar a Comissão relativamente a todas as questões nesta 

matéria. Trata-se de um laboratório de ideias e de um organismo consultivo e de debate 

composto por eminentes especialistas do setor empresarial e por representantes dos 

Estados-Membros, sendo responsável pelo exame de questões gerais de política empresarial e 

por ajudar a Comissão a divulgar boas práticas. Engloba representantes da economia social e o 

seu programa incluiu os Livros Verdes sobre o espírito empresarial e sobre a responsabilidade 

social das empresas, bem como um relatório sobre os fatores que determinam a competitividade 

das empresas. 
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Os tímidos progressos no reconhecimento e na aplicação de políticas a nível da UE contrastam 

com duas questões que ocupam uma posição central na agenda e nas políticas da UE: em 

primeiro lugar, os obstáculos criados pelas políticas «antitrust», que consideram as atividades 

cooperativas como «acordos» ou práticas que restringem a concorrência, devendo, por 

conseguinte, ser proibidas e, em segundo lugar, a atual revisão das políticas de apoio estatal e 

dos financiamentos de serviços de interesse geral; os únicos beneficiários que não são 

questionáveis são as cláusulas sociais e as associações sem fins lucrativos. 

 

9.2 A economia social na Estratégia Europa 2020 

 

No primeiro semestre de 2010, quando se supunha que a pior fase da crise económica estava 

ultrapassada, a Comissão Europeia lançou a Estratégia Europa 2020, com vista a conseguir uma 

recuperação sustentável, por meio da exploração, com dinamismo e determinação, de todas as 

forças e potencialidades da nossa sociedade. A Estratégia Europa 2020 estabelece três 

prioridades básicas: crescimento inteligente (desenvolver uma economia baseada no 

conhecimento e na inovação), crescimento sustentável (promover uma economia mais eficiente 

em termos de recursos, mais ecológica e mais competitiva) e crescimento inclusivo (fomentar 

uma economia com elevados níveis de emprego, que se traduza em coesão económica, social e 

territorial). Foram definidas cinco metas específicas como indicadores destas prioridades: 

aumentar a taxa de emprego de 69% para 75%; investir 3% do PIB em I&D; reduzir a emissão de 

gases com efeito de estufa, por meio do desenvolvimento de energias renováveis e do aumento 

da eficiência energética; reduzir a taxa de abandono escolar; e reduzir em 25% a taxa de 

pobreza. Dois anos mais tarde, em meados de 2012, estas metas estão mais longe do que 

estavam em 2010. A pobreza e o desemprego cresceram na União Europeia (25 milhões de 

desempregados), ao passo que a coesão social e territorial não registou progressos. Além disso, 

as políticas governamentais destinadas a reequilibrar o orçamento a qualquer custo estão a 

diminuir as transferências sociais e a redistribuição das receitas, ameaçando seriamente o 

Estado-Providência. Naturalmente, colidem igualmente com um regresso à senda do crescimento 

inteligente e sustentável. 

 

Que função pode assumir a economia social na concretização dos objetivos da Estratégia Europa 

2020? O potencial da economia social na concretização desses objetivos é evidenciado pelos 

estudos e as investigações mais recentes e ainda por provas empíricas. A estrutura 

organizacional e o sistema de valor das empresas da economia social explicam o facto de as 

suas funções objetivas constituírem uma matriz plural que integra objetivos económicos e sociais, 

compatibilizando-os entre si. Desta forma, todas as empresas da economia social produzem 

benefícios macroeconómicos e sociais importantes para a sociedade. 

 

Quanto ao crescimento inteligente, foi demonstrado que a economia social contribui para o 

desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento e na inovação. O potencial da 

economia social é evidente em todas as suas formas organizacionais e atividades económicas. 

Existem vários exemplos da inovação organizacional ou social perpetuada por cooperativas ou 

outras empresas semelhantes nos setores industrial, agrícola, financeiro e dos serviços. No caso 

deste último, a banca ética e os microcréditos têm proliferado e produzido efeitos 

extraordinariamente positivos no plano social. 

 

A ligação entre notáveis sistemas de inovação e zonas geográficas específicas alimenta as suas 

próprias cadeias de inovação, como se observa nos consórcios cooperativos em Itália, nas 

cadeias agroalimentares cooperativas em vários países europeus ou no conhecido exemplo do 

grupo cooperativo Mondragón, em Espanha. Neste último caso, é possível verificar que o modelo 
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de governação inovador — mais participativo e democrático —, aliado a um maior compromisso 

dos trabalhadores para com a empresa, decorrente de uma propriedade partilhada, tem gerado 

vantagens competitivas no mercado, ajudando a empresa a enfrentar melhor a crise económica. 

 

Em termos de crescimento sustentável, as empresas da economia social dispõem de sistemas 

de valores que se traduzem em solidariedade com o espaço envolvente, pela absorção dos 

custos sociais e a produção de efeitos externos positivos. No caso das cooperativas, que 

acumulam mais-valias indivisíveis e aplicam o princípio «portas abertas», a solidariedade 

prolonga-se igualmente pelo tempo, ao longo dos anos, porquanto estes fundos garantem às 

gerações futuras uma riqueza produtiva que lhes permitirá seguir na senda do crescimento 

sustentável. O grupo Mondragón constitui um bom exemplo. Ao contrário das empresas 

baseadas em capitais privados, que deslocalizam frequentemente a sua produção, depauperando 

com isso as zonas de onde saem, nos últimos quatro anos, as cooperativas Mondragón, que se 

internacionalizaram, recorrendo a estratégias de produção multilocalizada, registaram um 

aumento de 10% do emprego líquido nas fábricas situadas na zona de Mondragón. 

 

Relativamente às metas em matéria de emprego, as provas empíricas demonstram que a 

economia social contribui eficazmente para combater o desemprego, a instabilidade laboral, bem 

como a exclusão social e profissional entre os grupos mais vulneráveis. A título de exemplo, em 

Espanha, onde se regista a maior taxa de desemprego da Europa, o emprego nas cooperativas 

diminuiu 9% entre 2008 e 2012, ao passo que o emprego assalariado global do setor privado caiu 

19% no mesmo período, ou seja, mais do dobro. Durante estes últimos anos de crise, as 

cooperativas de trabalhadores de outros países, como a Itália, mantiveram elevados níveis de 

emprego, nitidamente superiores aos níveis verificados nas empresas privadas clássicas. 

 

No domínio específico de luta contra a pobreza e a exclusão social, a ascensão das empresas 

sociais tem sido notável, não só na Europa meridional e setentrional, mas também nos novos 

Estados-Membros da Europa Central e do Leste. Ainda assim, convém recordar que não são 

apenas as empresas sociais, mas sim todas as empresas da economia social, 

independentemente do seu ramo de atividade, que contribuem eficazmente para o crescimento 

inclusivo. A utilidade social das empresas da economia social não decorre das suas atividades de 

produção em particular, mas antes do seu sistema organizacional e dos seus valores, segundo os 

quais os direitos da pessoa prevalecem sobre os direitos do capital, existindo mecanismos que 

garantem uma distribuição equitativa dos rendimentos e da riqueza gerados. 

 

Constata-se claramente que, no seu conjunto, a economia social desempenha um papel 

indispensável na construção da Europa e pode contribuir para as prioridades de um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo. No entanto, as medidas tomadas até à data, pela Comissão 

Europeia, no sentido de apoiar este tipo de economia têm sido reducionistas, limitando-se às 

empresas sociais. Ao ignorar o enorme potencial da economia social no seu conjunto, estas 

medidas excluíram várias empresas da economia social do âmbito de iniciativas oficiais 

destinadas a promover o empreendedorismo coletivo, característica própria deste setor.  

 

9.3  Iniciativas recentes da União Europeia em matéria de economia social 

 

Seria apenas no início de 2011 que a economia social ou, mais precisamente, as empresas 

sociais seriam efetivamente abrangidas pela agenda da Comissão Europeia, o que se explica por 

diversos motivos: a gravidade da crise económica e as crescentes dúvidas sobre a capacidade 

das instituições europeias levaram a Comissão a procurar soluções alternativas; uma nova vaga 

de exigências sociais e institucionais — como a carta aberta do mundo académico europeu, de 

outubro de 2010, intitulada From words to action: Supporting cooperative and social enterprises to 

achieve a more inclusive, sustainable and prosperous Europe [Das palavras aos atos: defesa das 
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cooperativas e empresas sociais em prol de uma Europa mais inclusiva, sustentável e próspera], 

a Resolução do Parlamento Europeu, de 2009, sobre a economia social (relatório Toia) ou o 

parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Diversidade de formas de empresas» 

— forçou a Comissão a prestar mais atenção à economia social; a aplicação do «Small Business 

Act», adotado em 2008, teve de ser revista, o que suscitou um interesse nas empresas sociais; 

por último, mas não menos importante, verificaram-se fatores circunstanciais, tais como o facto 

de determinados decisores políticos europeus se terem dado conta da excelente imagem de que 

gozam as empresas sociais. 

 

A nova atitude da Comissão foi influenciada por dois vetores distintos: 

 

Por um lado, em 23 de fevereiro de 2011, a Comissão apresentou uma comunicação ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões 

intitulada «Análise do “Small Business Act” para a Europa» (COM(2011) 78 final). O objetivo geral 

consistia em efetuar um ponto da situação do «Small Business Act» e avaliar as novas 

necessidades das PME europeias no atual clima económico. Esta comunicação cita 

especificamente a «economia social» e incumbe a Comissão de «adotar, no final de 2011, uma 

iniciativa em favor do empreendedorismo social centrada nas empresas que perseguem objetivos 

sociais.» 

 

Consequentemente, a Comissão apresentou, em 25 de outubro de 2011, uma nova comunicação 

ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 

Regiões intitulada «Iniciativa de Empreendedorismo Social — Construir um ecossistema para 

promover as empresas sociais no centro da economia e da inovação sociais» 

(COM(2011) 682 final). Ao mesmo tempo, em 26 de outubro, o Comité Económico e Social 

Europeu publicou um parecer sobre o «Empreendedorismo social e empresas sociais».  

 

Além disso, em 13 de abril de 2011, a Comissão apresentou uma nova comunicação ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 

Regiões intitulada «Ato para o Mercado Único — Doze alavancas para estimular o crescimento e 

reforçar a confiança mútua — “Juntos para um novo crescimento”». A oitava alavanca referida na 

Comunicação diz respeito ao Empreendedorismo Social, relacionado com a economia social. O 

seu objetivo consiste em «fomentar o desenvolvimento das empresas que tenham optado, além 

da procura legítima de lucros financeiros, por prosseguir igualmente objetivos de interesse geral e 

de desenvolvimento social, ético ou ambiental.» 

 

CAPÍTULO 10 

DESAFIOS E CONCLUSÕES 
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10.1 Economia social: um setor emergente numa sociedade plural  

 

A principal e mais importante tendência que pode ser observada na recente evolução da 

economia social é a sua consolidação na sociedade europeia enquanto polo de utilidade social 

entre o setor capitalista e o setor público, constituído por uma grande pluralidade de atores: 

cooperativas, mutualidades, associações, fundações e outras organizações e empresas 

análogas. 

 

O movimento associativo dos cidadãos está a ter um crescimento considerável através da 

promoção de iniciativas empresariais solidárias dirigidas para a produção e a distribuição de 

mérito ou de benefícios sociais. É discernível uma colaboração em constante aumento entre os 

movimentos cooperativos e associativos no desenvolvimento de muitos dos seus projetos e 

atividades, como no caso das empresas sociais. A capacidade de estas iniciativas satisfazerem 

as novas necessidades sociais que despontaram nas recentes décadas veio reiterar a 

importância da economia social. 

 

A economia social não só afirmou a sua capacidade para efetuar uma contribuição efetiva para a 

resolução dos novos problemas sociais como reforçou a sua posição em setores tradicionais 

como a agricultura, indústria, serviços, retalho, banca e seguros mútuos. Noutros termos, a 

economia social tem vindo igualmente a construir uma reputação de instituição necessária para 

um crescimento económico estável e sustentável, rendimentos mais equitativos e distribuição de 

riqueza, adequando os serviços às necessidades, aumentando o valor das atividades económicas 

que satisfazem necessidades sociais, corrigindo os desequilíbrios do mercado de trabalho e 

aprofundando e reforçando a democracia económica. 

 

A nova economia social está a transformar-se num setor emergente que se torna cada vez mais 

indispensável se se quiser dar uma resposta adequada aos novos desafios da sociedade e da 

economia global. Estes desafios estão na origem do crescente interesse no papel que a nova 

economia social pode desempenhar na sociedade de bem-estar. 

 

10.2 Necessidade de uma identificação conceptual da economia social 

 

Um desafio que a economia social necessita de enfrentar urgentemente é a sua invisibilidade 

institucional. Essa invisibilidade é explicada não apenas pela natureza emergente da economia 

social como novo setor do sistema económico mas também pela falta de identificação 

conceptual, ou seja, uma definição clara e rigorosa das características que os diferentes tipos de 

empresas e de organizações que constituem a economia social partilham e os traços específicos 

que permitem que se distingam das restantes. 

 

Quanto a este ponto, tem-se observado um processo gradual de identificação conceptual da 

economia social em anos recentes, extraída dos próprios intervenientes, através das 

organizações que os representam e dos seus órgãos científicos e políticos. Este relatório 

apresenta um conceito de economia social desenvolvido a partir dos critérios estabelecidos no 
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Manual da Comissão Europeia para a elaboração das contas satélite das empresas da economia 

social, que, por sua vez, corresponde às definições formuladas na literatura económica recente e 

pelas próprias organizações da economia social. 

  

10.3 Identificação jurídica da economia social e reconhecimento na contabilidade 

nacional 

 

A identificação conceptual da economia social permitir-lhe-á enfrentar o desafio da sua 

identificação nos sistemas jurídicos da UE e dos seus Estados-Membros. Pese embora alguns 

países europeus e a própria UE reconheçam a economia social enquanto tal e alguns dos seus 

componentes numa série de diplomas jurídicos, é necessário progredir para uma definição 

jurídica do âmbito da economia social e dos requisitos que as suas partes têm de cumprir por 

forma a evitar uma definição demasiado vaga das suas características e a perda da sua utilidade 

social. 

 

É necessário um estatuto jurídico da economia social e a instituição de barreiras jurídicas efetivas 

ao acesso para que organizações que não pertençam à economia social não possam beneficiar 

de poupanças nas despesas com formalidades jurídicas de constituição, ou de políticas públicas 

de promoção da economia social. 

 

Este relatório também revelou a dimensão crescente da economia social, que proporciona mais 

de 11 milhões de postos de trabalho diretos, o que constitui 6% do emprego total na UE. Em 

contraste, é invisível na contabilidade nacional, um obstáculo que constitui outro importante 

desafio.  

 

As normas contabilísticas nacionais em vigor, adotadas no auge dos sistemas económicos 

mistos, não reconhecem a economia social como um setor institucional diferenciado, tornando 

difícil a elaboração de estatísticas económicas regulares, precisas e fidedignas sobre os agentes 

que a compõem. Internacionalmente, os critérios heterogéneos utilizados na elaboração de 

estatísticas impedem análises comparativas e diminuem a autoridade das abordagens que 

chamam a atenção para a clara contribuição que a economia social realiza na concretização de 

importantes objetivos de política económica. 

 

O Manual da Comissão Europeia para a elaboração das contas satélite das empresas da 

economia social, recentemente publicado, é um importante passo para o reconhecimento 

institucional de uma parte da economia social nos sistemas contabilísticos nacionais. O manual 

explica a metodologia através da qual podem ser elaboradas na UE estatísticas harmonizadas e 

fidedignas, dentro do quadro de contabilidade nacional (ESA de 1995), para os cinco mais 

importantes grupos de empresas da economia social: a) cooperativas, b) mutualidades, c) grupos 

de empresas da economia social, d) outras empresas análogas na economia social e e) 

organizações sem fins lucrativos que trabalhem para empresas da economia social. 

 

A economia social na Europa enfrenta um duplo desafio neste domínio. Em primeiro lugar, as 

organizações que representam a economia social têm de fazer com que a sua voz seja ouvida na 
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Comissão Europeia e em cada Estado-Membro para assegurar que as propostas do manual são 

postas em prática. Em especial, necessitam que cada Estado-Membro elabore um Registo 

estatístico das empresas da economia social, baseado nos critérios de delimitação estabelecidos 

no manual para que as contas satélite que abranjam as empresas nesses registos possam ser 

elaboradas. 

 

Em segundo lugar, têm de promover iniciativas que possibilitem a elaboração de estatísticas 

harmonizadas fidedignas sobre o amplo segmento da economia social que não é abrangido pelo 

Manual da Comissão Europeia. Este segmento é na sua maior parte composto por associações e 

fundações que são abrangidas pelo Manual da ONU sobre as organizações sem fins lucrativos no 

quadro do sistema de contas nacionais. Este manual da ONU abrange muitas organizações sem 

fins lucrativos que não fazem parte da economia social, mas seria possível separar as estatísticas 

referentes a organizações sem fins lucrativos que cumprem os critérios de identificação da 

economia social, definidos neste relatório, das estatísticas do setor sem fins lucrativos elaboradas 

em conformidade com o manual em questão. 

 

10.4 Coordenação entre federações da economia social 

 

Sendo plural e multiforme, a economia social necessita de organizações fortes para 

representarem os diferentes grupos de empresas e de organizações que a compõem. Contudo, a 

identidade que todos partilham e o núcleo de interesses comuns vinculados à economia social 

sugerem a necessidade e a conveniência de esforços sem reservas, envidados no sentido de 

alcançar a coordenação associativa de toda a economia social, tanto a nível nacional como 

transnacional, por toda a Europa. Quanto mais visível e poderosa for a imagem coletiva 

transmitida pela economia social, maiores as hipóteses de uma ação efetiva e de 

desenvolvimento para cada um e para todos os grupos de intervenientes que constituem este 

setor. 

 

 

 

 

10.5 Economia social e diálogo social 

 

Conseguir o reconhecimento da economia social enquanto interlocutor específico no diálogo 

social é um grande desafio. 

 

A economia social tornou-se a maior instituição da sociedade civil, contribuindo significativamente 

para a organização da sua estrutura associativa e para o desenvolvimento da democracia 

participativa. Não obstante, a economia social é ao mesmo tempo um poderoso ator económico e 

social com características específicas que não se coadunam com a dicotomia clássica 

empregadores/trabalhadores e que reclamam que a economia social seja expressamente 

reconhecida como parceiro social. 
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Durante a segunda metade do século XX, no auge dos sistemas económicos mistos, os 

principais intervenientes nas mesas de negociações em que se acordavam as políticas públicas 

(especialmente as políticas salariais) eram os governos e as organizações patronais e sindicais. 

Todavia, atualmente, a economia tornou-se mais plural, exigindo a participação direta no diálogo 

social de todos os setores envolvidos: federações patronais, sindicatos, governos e este outro 

grande grupo de atores económicos e sociais, empresários e empregadores que constituem a 

nova economia social e que está a desempenhar um papel de crescente relevo no mundo 

desenvolvido. 

 

Juntamente com as clássicas mesas de negociação coletiva, devem ser propostas mesas de 

diálogo social que incluam os agentes da economia social, uma vez que estas estão mais em 

consonância com a nova realidade económica do início do século. 

 

10.6 Economia social e políticas públicas 

 

Há mais de duas décadas que as instituições europeias (Parlamento Europeu, Comissão 

Europeia e Comité Económico e Social Europeu) tinham reconhecido a capacidade de a 

economia social corrigir desequilíbrios sociais e económicos significativos e de ajudar a atingir 

vários objetivos de interesse geral. Recentemente, o Parlamento Europeu identificou a economia 

social como pilar fundamental e pedra angular do Modelo Social Europeu. 

 

Como resultado, os Estados-Membros e a Comissão Europeia têm agora mais do que nunca de 

chegar a compromissos concretos para fazer com que a economia social seja não apenas um 

instrumento eficaz para atingir determinados objetivos de política pública no interesse geral, mas 

também um objetivo em si (ou seja, o cooperativismo, o mutualismo, o associativismo e as 

iniciativas de interesse geral da sociedade civil), indispensável para a consolidação de uma 

sociedade desenvolvida e dos valores associados ao Modelo Social Europeu. Neste ponto, as 

organizações que representam a economia social têm um importante papel a desempenhar 

através da apresentação de propostas e iniciativas às instituições da União Europeia, aos 

partidos políticos, sindicatos, universidades e outras organizações representativas da sociedade 

civil. 

 

10.7 Economia social e mercados: competitividade e coesão social 

 

A recente e a futura evolução da economia social na Europa tem sido e será fortemente 

influenciada pelas alterações no meio em que opera — especialmente nos mercados, que são 

cada vez mais globais e cada vez mais caracterizados por uma intensificação da concorrência, 

pela descentralização e pela deslocalização da produção — e na atuação dos governos, com 

uma clara tendência para uma progressiva desregulamentação e privatização dos serviços 

públicos. Juntamente com o aparecimento de novos problemas sociais (população envelhecida, 

migração em massa, etc.), essas alterações não só criam oportunidades para a economia social 

como também trazem desafios e ameaças para algumas das suas esferas de atuação. 
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As diferentes empresas e organizações que constituem a economia social enfrentam o desafio de 

integrarem processos de produção eficientes e objetivos de bem-estar social nas suas atividades. 

Os atores da economia social devem, sem demora, desenvolver estratégias de competitividade 

em conformidade com as novas exigências de mercados constantemente mais competitivos de 

forma a tornarem-se instrumentos úteis para o bem-estar dos seus membros e para o reforço da 

coesão social. 

 

 

Devem eminentemente fazer parte das suas estratégias de competitividade a entrada em 

alianças e redes comerciais, a criação de novas formas de financiar empresas, a inovação em 

produtos e processos e o impulso de políticas de desenvolvimento da formação e do 

conhecimento. 

 

10.8 A economia social, a nova União Europeia alargada e o desenvolvimento de um 

espaço euromediterrânico integrado 

 

A União Europeia atribui grande importância ao objetivo de desenhar um Espaço Europeu 

Integrado, em que as desigualdades sociais e económicas entre a UE-15 e os 12 novos 

Estados-Membros da Europa oriental e meridional serão diminuídas e eliminadas logo que 

possível. Entre outras consequências, estas desigualdades originaram fluxos migratórios em 

grande escala de Leste para Oeste dentro da UE. Juntamente com uma coesão social mais forte 

na UE, outro desafio é a promoção de um Espaço Euromediterrânico Integrado que se tornará 

uma área de estabilidade e prosperidade. Para isso, todos os países do Mediterrâneo necessitam 

de consolidar Estados democráticos fortes e o tecido produtivo da sociedade civil dos países da 

margem sul necessita de ser reforçado.  

 

Nestes países, um acentuado crescimento populacional e outras razões estruturais estão a 

impedir o crescimento económico de conduzir a um padrão de vida mais elevado para a maioria 

da população, por isso é que a região euromediterrânica e a UE se tornaram uma das zonas 

geográficas com os maiores movimentos migratórios, tanto em termos de dimensão como de 

intensidade. Além disso, estes ainda são acrescidos de grandes camadas populacionais da 

América Latina, da África subsaariana e dos países do Sudeste asiático. 

 

Por causa das suas características específicas, os atores da economia social podem 

desempenhar um papel importante tanto na integração da população imigrante como no 

desenvolvimento de fluxos comerciais dentro da UE e entre a Europa e a margem sul do 

Mediterrâneo. 

 

10.9 O sistema educativo, a investigação e as redes, as universidades e a economia 

social 
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Os sistemas educativos da UE deverão desempenhar um importante papel na promoção da 

cultura empresarial e na democratização da economia através de projetos de formação que 

estimulem as iniciativas empresariais baseadas nos valores que caracterizam a economia social. 

Por sua vez, o desenvolvimento de novos produtos e de processos inovadores por parte das 

empresas da economia social exigem que as mesmas fomentem a cooperação com os centros 

universitários que geram e transmitem conhecimento. O estabelecimento de redes de 

investigação e redes de intercâmbio de informações entre esses centros e os profissionais da 

economia social contribuirá, à semelhança do que tem acontecido em anos recentes, para alargar 

as necessárias bases de conhecimento específico da economia social e para difundir esse 

conhecimento por toda a Europa. 

 

10.10 Identidade e valores da economia social 

 

Está a tomar forma na UE uma nova economia social enquanto polo de utilidade social num 

sistema económico plural ao lado de um setor público e de um setor privado centrado no lucro. O 

desafio que a economia social tem de enfrentar é a superação dos perigos de diluição ou de 

banalização das suas características identificadoras, que são as que lhe concedem a sua 

utilidade social específica. Por causa disso, os atores da economia social necessitam de 

aprofundar o seu entendimento dos valores que constituem o seu núcleo de referência partilhado, 

de utilizar todas as alavancas sociais e culturais que estão em sintonia com estes valores para 

reafirmarem o seu perfil institucional próprio e atingirem um efeito multiplicador do seu potencial 

económico e social. 

 

Os desafios e as tendências acima sublinhados não constituem uma lista conclusiva mas sim 

uma proposta que está aberta a debate, um ponto de partida para a reflexão sobre a nova fase 

que se abriu na Europa com os recentes alargamentos da União Europeia. 

 

 

 

 

Nesta nova fase e nesta nova economia social, todo o relevo e toda a responsabilidade da 

definição dos seus perfis específicos e dos objetivos estratégicos que este tipo de economia deve 

adotar de modo a desempenhar um papel principal numa construção da Europa mais justa recai 

sobre os próprios atores da economia social.  



 

 

O presente estudo foi realizado a pedido do Comité Económico e Social Europeu (CESE) e 

exprime as opiniões dos autores e organizações que participaram na sua elaboração. Os pontos 

de vista expressos não foram adotados ou aprovados, de forma alguma, pelo CESE e não devem 

ser entendidos como uma declaração dos pontos de vista do CESE. O CESE não garante a 

exatidão da informação constante do estudo nem aceita responsabilidades por qualquer uso 

dado ao mesmo. 

 

 


