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Grupo de Trabalho para a Criação da 

“Base de dados permanente das entidades da economia social” 

 

Relatório de Atividades 
 

 

1. Constituição e regulamento de funcionamento 

A Lei de Bases da Economia Social (LBES) [1] dispõe no n.º 1 do Artigo 6.º - sob a epígrafe “Base de 

dados e conta satélite da economia social” que “Compete ao Governo elaborar, publicar e manter 

atualizada em sítio próprio a base de dados permanente das entidades da economia social.” 

Nos termos do disposto no n.º 19 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2010, publicada na 

1.ª Série do Diário da República n.º 150, de 4 de Agosto de 2010 [2], um grupo de trabalho criado pelo 

Plenário do CNES deve dotar-se de regulamento de funcionamento, a discutir e aprovar na sua 

reunião constitutiva. 

Um Grupo de Trabalho do CNES deve ainda observar o disposto nos números 16 a 20 da mesma 

Resolução, designadamente ter em conta as suas competências, que são: 

 Elaborar estudos, pareceres, relatórios e informações no âmbito da missão definida pelo 

plenário; 

 Propor ao Presidente do CNES a realização dos estudos que considerar necessários ao 

desempenho das suas funções; 

 Requerer, através do Secretário Executivo, as informações, os depoimentos ou os 

esclarecimentos necessários aos trabalhos. 

A Comissão Executiva do CNES, reunida no dia 10 de Março de 2015, decidiu criar um Grupo de 

Trabalho (GT) para a Criação da “Base de dados permanente das entidades de economia social” [3], 

a ser ratificado em próxima reunião plenária do CNES. 
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O GT [4] reunido nas instalações da CASES, em Lisboa, a 26 de Março de 2015, com a presença de 

todos os seus membros, designados pelas Entidades da Economia Social (EES) com assento no CNES, 

decidiu aprovar o seu Regulamento de funcionamento [5]. 

 
 
2. Reuniões do GT 

O GT efetuou, no período que decorreu entre os dias 10 de março e 28 de maio de 2015, cinco 

reuniões, devidamente convocadas por escrito [6], respetivamente nos dias 26/03/2015, 08/04/2015, 

22/04/2015, 11/05/2015 e 28/05/2015, presididas pelo signatário, das quais foram lavradas atas que 

se juntam em anexo [7] assim como as listas de presença [8].  

Na primeira reunião, além da aprovação do Regulamento de funcionamento e da eleição do 

presidente do GT, foi estabelecida uma metodologia de trabalho e o calendário das reuniões que foi 

rigorosamente cumprido. 

As restantes reuniões foram dedicadas, no essencial, por decisão consensual do GT, ao debate acerca 

do estabelecimento dos princípios, e estrutura, de um modelo de “Base de dados permanente das 

entidades da economia social” tomando como ponto de partida o desenvolvimento do módulo 

destinado à identificação das entidades da economia social.  

No período decorrido entre cada reunião do GT, e na sequência dos debates havidos, foram 

rececionados significativos, e detalhados, contributos dos seus membros que foram sendo 

incorporados na proposta de trabalho sucessivamente, e em progresso, presente ao debate em cada 

uma das reuniões. 

 
 
3. Reuniões e contributos de entidades externas ao GT 

Por solicitação, através de ofício [9], foram entretanto realizadas reuniões com as seguintes entidades 

da Administração Pública que foram consideradas relevantes pelo GT: 

 Presidência do Conselho de Ministros (PCM); 

 Instituto dos Registos e do Notariado (IRN); 
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 Instituto da Segurança Social, IP (ISS); 

 Autoridade Tributária e Aduaneira (ATA). 

As reuniões realizaram-se, respetivamente, nos dias 21/04/2015 (duas reuniões), 23/04/2015 e 

06/05/2015, em todas elas com a presença do presidente do GT e da Dr.ª Isabel Castro, consultora, 

e de representantes das entidades públicas em referência sempre ao mais alto nível. 

Em cada uma das reuniões em referência, após a apresentação dos objetivos prosseguidos pelo GT, 

os respetivos dirigentes manifestaram, de forma inequívoca, interesse pelo projeto assim como 

vontade de participar no mesmo tendo sido recolhidos contributos, de forma verbal, e, no caso da 

Secretaria-Geral da PCM, de forma escrita, tendo sido aberto um processo de colaboração que 

prenuncia vir a ser frutuoso. 

Foram ainda solicitadas reuniões, igualmente por envio de ofício [10], a três entidades da 

Administração Pública mais uma vez consideradas relevantes para o GT, cuja resposta e respetivo 

agendamento se encontram atualmente por obter: 

 Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, IP; 

 Direção-Geral da Segurança Social; 

 APA – Agência Portuguesa do Ambiente. 

 
 
4. Proposta de estrutura para a criação da “Base de dados permanente das entidades da 

economia social.” 

Com o objetivo de criar uma Base de dados permanente das entidades da economia social (BDPEES), 

foi apresentada uma proposta no dia 8 de abril de 2015 aos membros do GT, um elenco dos 

principais menus da BDPEES, seu preenchimento, consulta, manutenção e conservação, sendo 

também feita uma sugestão para os elementos de identificação das EES a serem considerados num 

primeiro menu da BDPEES.  

O documento de trabalho apresentado aos membros do GT do CNES sobre a criação da BDPEES 

consistiu nos ecrãs que de seguida se expõem: 
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Como podemos observar no último ecrã, apuraram-se, nesta fase dos trabalhos, onze possíveis 

elementos de identificação das EES que poderiam vir a constar do primeiro menu da Base de dados. 

Tendo esta proposta sido enviada aos membros do GT, estes elaboraram e enviaram contributos ao 

presidente do GT no sentido de enriquecer a informação a constar neste primeiro menu e, também, 

sobre as formas de acesso à BDPEES. 

Por outro lado o presidente do GT efetuou, após a apresentação da proposta de documento de 

trabalho anterior, reuniões com dirigentes de organismos da Administração Pública anteriormente 

referidos, com o objetivo de fazer um levantamento mais exaustivo de todos os elementos de 

identificação das entidades da economia social, sobre as quais os mesmos já dispõem de informação. 

Dessas reuniões resultaram contributos adicionais significativos, não apenas sobre elementos de 

identificação das EES, mas também outro tipo de informação que os diferentes organismos dispõem, 

no âmbito das competências e atribuições, sobre as EES. 

Neste contexto, após as reuniões efetuadas, conforme descritas no ponto 2 atrás apresentado, os 

múltiplos contributos foram sendo incorporados e apresentados nas reuniões realizadas do GT 

durante os meses de abril e maio, visando o acolhimento das opiniões, e sensibilidades, existentes e 

manifestadas no âmbito dos trabalhos. 

A última versão do documento de trabalho consensualmente aceite no GT na reunião realizada a 11 

de maio de 2015, alterado com os contributos resultantes da reunião realizada a 28 de maio, foi a 

que se apresenta de seguida: 
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Como se pode observar, assume-se o que foi acordado, por consenso, ou seja, que a Classificação 

das EES a serem inseridas na BDPEES deve ter por Base o Artigo 4.º da Lei de Bases da Economia 

Social, como se expõe atrás no ecrã n.º 5. 

Como resultado desta fase dos trabalhos dos 11 (onze) campos de informação destinados a integrar 

os elementos de identificação das EES, inicialmente propostos, concluiu-se que serão necessários 

vinte e cinco (25), o que será possível, através de um modelo de intercâmbio, e validação, de 

informação envolvendo, sob formato técnico a detalhar na fase seguinte dos trabalhos, os 

Organismos da Administração Pública (OAP) identificados e as EES de grau superior que integram o 

CNES. 

O modelo de intercâmbio e validação de informação será posteriormente criado, mas a BDPEES terá 

de verificar os seguintes princípios de acordo com todos os membros do GT: 

1) A informação a constar da BDPEES será fornecida por OAP, podendo ser complementada 

pelas Entidades da Economia Social; 

2) Cada EES será notificada da sua entrada na BDPEES, sendo-lhe atribuído o acesso à BDPEES 

nessa notificação; 
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3) Nos casos em que cada EES verifique que existe informação incorreta ou ausência de 

informação relevante em termos de BDPEES, deverão as mesmas dirigir à entidade gestora 

da BDPEES uma proposta de alteração de informação. Após análise e validação dos pedidos 

de alteração, a entidade gestora da BDPEES e sempre que se justifique, notificará os OAP e 

as próprias EES das alterações efetuadas, ficando a informação alterada com caráter 

provisório até aceitação da alteração pela EES. 

4) Na fase de implementação, as EES acompanharão o projeto, na área a que elas diga respeito 

e validarão em conjunto a versão final. 

O aprofundamento dos trabalhos tendo em vista a criação da BDPEES requer a produção de um 

diploma que determine e enquadre a sua criação e modo de funcionamento e, em sequência, a 

celebração de protocolos de intercâmbio de informação com os OAP identificados no documento de 

trabalho antes apresentado e as EES que integram o CNES.  

 

Saliente-se, ainda, que os membros do GT manifestam um efetivo interesse na criação da BDPEES, 

tendo em vista sistematizar e integrar a informação que, neste momento, se encontra dispersa, 

contribuindo de forma relevante, para estruturar o desenvolvimento, em geral, do setor da ES, o seu 

efetivo conhecimento pelas entidades públicas e privadas que integram, ou intervêm, sob diversas 

formas, nas suas atividades, o reconhecimento público do setor da ES, constituindo-se também, a 

par da Conta Satélite da Economia Social, como um valioso instrumento de apoio à definição das 

políticas públicas para o setor. 
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ANEXOS 

 

[1] Lei de Bases da Economia Social (LBES) 

 

[2] Resolução do CM que cria o CNES 

 

[3] Ata da reunião da reunião da Comissão Executiva do 

CNES 2015 03 10 CE CNES 

Ata.pdf  

[4] Composição do Grupo de Trabalhos 

GT Bases de Dados 

das EES COMPOSIÇÃO.pdf 

[5] Regulamento de Funcionamento 

 

[6] Convocatórias das reuniões 

 

2015 05 28 GT 

BDPESS Convocatória.pdf
 

[7] Atas das reuniões do GT 

 

Lei_de_Bases_da_Ec

onomia_Social.pdf

RCM_55_2010_CNES

.pdf

RCM_103_2012_CNE

S.pdf

GT Bases de Dados 

EES Regulamento Versão Final.pdf

2015 03 26 GT Bases 

de Dados EES Convocatória.pdf

2015 03 30 GT Bases 

de Dados EES Convocatória.pdf

2015 04 22 GT Bases 

de Dados EES Convocatória.pdf

2015 05 11 GT Bases 

de Dados EES Convocatória.pdf

2015 03 26 GT Bases 

de Dados EES Ata 01 Versão Final.pdf

2015 04 08 GT Bases 

de Dados EES Versão Final.pdf

22 04 2015 GT Bases 

de Dados EES Ata 3.pdf

2015 05 11 

Proposta de Ata n.º 4 vers 01.pdf

http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo02/2015_03_10_CE_CNES_Ata_n.º_2_Versao_Final.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo04/GT_Bases_de_Dados_das_EE_COMPOSICAO.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo06/20150528_GT_BDPESS_Convocatoria.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo01/Lei_de_Bases_da_Economia_Social.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo03/RCM_55_2010_CNES.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo03/RCM_103_2012_CNES.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo05/GT_Bases_de_Dados_EES_Regulamento_Versao_Final.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo06/20150326_GT_Bases_de_Dados_EES_Convocatoria.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo06/20150330_GT_Bases_de_Dados_EES_Convocatoria.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo06/20150422_GT_Bases_de_Dados_EES_Convocatoria.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo06/20150511_GT_Bases_de_Dados_EES_Convocatoria.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo07/20150326_GT_Bases_de_Dados_EES_Ata-1.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo07/20150408_GT_Bases_de_Dados_EES_Ata-2.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo07/20150422_GT_Bases_de_Dados_EES_Ata-3.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo07/20150511_GT_Bases_de_Dados_EES_Ata-4.pdf
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2015 05 28 GT Bases 

de Dados EES Ata 5.pdf 

[8] Listas de presenças nas reuniões 

 

2015 05 28 GT Bases 

de Dados EES Presenças.pdf 

[9] Entidades da AP e ofícios enviados 

 

[10] Reunião a aguardar agendamento 

Ofic CNES 2015 

000284.pdf

Ofic CNES 2015 

000446.pdf
 

 

2015 03 26 GT Bases 

de Dados EES Presenças.pdf

2015 04 08 GT Bases 

de Dados EES Presenças.pdf

2015 04 22 GT Bases 

de Dados EES Presenças.pdf

2015 05 11 GT Bases 

de Dados EES Presenças.pdf

Ofic CNES 2015 

000183.pdf

Ofic CNES 2015 

000185.pdf

Ofic CNES 2015 

000186.pdf

Ofic CNES 2015 

000187.pdf

Ofic CNES 2015 

000268.pdf

http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo07/20150528_GT_Bases_de_Dados_EES_Ata-5.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo08/20150528_GT_Bases_de_Dados_EES_Presencas.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo10/Ofic_CNES_2015_000284.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo10/Ofic_CNES_2015_000446.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo08/20150326_GT_Bases_de_Dados_EES_Presencas.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo08/20150408_GT_Bases_de_Dados_EES_Presencas.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo08/20150422_GT_Bases_de_Dados_EES_ Presencas.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo08/20150511_GT_Bases_de_Dados_EES_Presencas.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo09/Ofic_CNES_2015_000183.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo09/Ofic_CNES_2015_000185.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo09/Ofic_CNES_2015_000186.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo09/Ofic_CNES_2015_000187.pdf
http://www.cases.pt/0_content/noticias/Relatorios&Anexos/Anexo10/Ofic_CNES_2015_000268.pdf

