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PT 

Declaração do Luxemburgo – Roteiro para um ecossistema mais abrangente para as empresas 

da economia social 

4.12.2015 

Na continuidade das Presidências anteriores e no âmbito da conferência «Promover as empresas 

sociais na Europa», organizada pela Presidência no Luxemburgo, em 3 e 4 de dezembro de 2015, os 

representantes dos Governos da França, Itália, Luxemburgo, República Eslovaca, Eslovénia e 

Espanha adotam a presente declaração: 

Reconhecemos que a União Europeia está a emergir lentamente de uma grave crise económica e 

financeira e que a nossa confiança nas instituições financeiras e económicas foi seriamente abalada 

nos últimos anos. 

Estamos convictos de que a economia social tem um elevado potencial de criação de emprego e de 

inovação social. Os diversos projetos e iniciativas apresentados durante a conferência da Presidência 

luxemburguesa confirmam que pode haver projetos economicamente viáveis com base em fortes 

valores sociais, como a autonomização dos cidadãos. 

Admitimos que a economia social está a ganhar um reconhecimento crescente a nível europeu e 

internacional, mas também acreditamos vivamente que a União Europeia se deve empenhar em apoiar 

vigorosamente este setor da economia. Além disso, a economia social é um modelo que demonstrou 

maior resistência à crise económica do que muitos outros. 

Reunidos no Luxemburgo, em 3 e 4 de dezembro de 2015, decidimos adotar a seguinte declaração: 

 A União Europeia deve chegar a um entendimento comum sobre a esfera de ação da 

economia social e deve continuar a respeitar a sua vastíssima diversidade e contexto histórico 

em todos os Estados-Membros. Esse entendimento comum requer um apoio vigoroso 

destinado a reproduzir em vários locais as soluções que funcionam eficazmente em 

jurisdições específicas. 

 A economia social deve tirar maior partido da dimensão do mercado europeu. Para a maioria 

das empresas da economia social, o mercado interno continua longe de ser uma realidade 

tangível. Por isso, há que incluir a economia social no processo de modernização da 

Estratégia para o Mercado Único. 

 Importa reforçar o apoio que a Europa presta às empresas da economia social, integrando-o 

nos programas, projetos, fundos e outros instrumentos de apoio financeiro que sejam adotados 

no futuro. 

 Há que conceder especial importância ao desenvolvimento de um ecossistema financeiro 

adequado capaz de prestar um apoio eficaz à economia social e à inovação social. 

 É imperioso promover reuniões de alto nível regulares com representantes políticos 

responsáveis pela economia social em todos os Estados-Membros da União Europeia, a fim 

de lançar as bases para uma cooperação reforçada. Há que encorajar iniciativas como a 
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Declaração de Múrcia, adotada durante a reunião entre Portugal e Espanha intitulada «A 

Economia Social como motor da criação de emprego», em 20 de julho de 2015. 

Adotado no Luxemburgo em 4 de dezembro de 2015 

 Martine Pinville, secretária de Estado do Comércio, Artesanato e Economia Social e Solidária 

(França) 

 Luigi Bobba, secretário de Estado do Ministério do Trabalho e das Políticas Sociais (Itália) 

 Nicolas Schmit, ministro do Trabalho, do Emprego e da Economia Social e Solidária 

(Luxemburgo) 

 Branislav Ondrus, secretário de Estado (ministro-adjunto) do Ministério do Trabalho, dos 

Assuntos Sociais e da Família (República Eslovaca) 

 Tadej Slapnik, secretário de Estado responsável pelo diálogo com a sociedade civil, pela 

coordenação de iniciativas civis e pelo empreendedorismo social (República da Eslovénia) 

 Carmen Casero Gonzalez, diretora-geral responsável pelo Trabalho Independente, a 

Economia Social e a Responsabilidade Social das Empresas (Espanha) 

 


