
Declaração de Mannheim sobre Economia Social 

Da 'Cimeira da Economia Social Europeia 2021' ao Plano de Ação Europeu para a Economia 
Social 

A Cimeira Europeia de Economia Social (#EUSES) foi organizada pela cidade de Mannheim, em 
parceria com a Comissão Europeia, e com o apoio do Ministério Federal da Alemanha para 
Assuntos de Família, Idosos, Mulheres e Jovens. O evento reuniu mais de 3.000 participantes 
que representam a rica diversidade da economia social (ES) na Europa. 

A economia social na Europa consiste numa gama de diversas formas organizacionais que são 
moldadas por diferentes circunstâncias nacionais e sistemas de bem-estar, mas partilham 
valores e objetivos comuns, combinando atividades económicas sustentáveis com impacto 
social positivo. As organizações de economia social e as empresas sociais desempenham um 
papel fundamental na criação e manutenção de empregos, fortalecendo a coesão territorial, 
impulsionando o crescimento inclusivo, bem como gerando inovação social e sustentabilidade 
ambiental. Promovem também a cidadania ativa, a solidariedade e uma economia com valores 
democráticos. 

Uma série de eventos mensais "Digital Road to Mannheim" (de setembro de 2020 a abril de 
2021) preparou o terreno para a EUSES 2021, desencadeando um debate sobre o futuro da 
economia social na Europa. A "Declaração de Mannheim sobre Economia Social” baseia-se neste 
contributo, bem como nos contributos das partes interessadas em toda a União. Descreve 
medidas concretas para desbloquear todo o potencial da economia social na UE. Esta declaração 
contribuirá para a preparação do Plano de Ação Europeu para a Economia Social e de iniciativas 
no âmbito da estratégia Industrial para a UE e da estratégia para as PME europeias, apoiando o 
"ecossistema de Proximidade, Economia Social e Segurança Civil”. 

As medidas recomendadas requerem esforços coordenados e apoio ativo das instituições 
europeias, governos nacionais, regionais e locais, bem como de todas as partes interessadas da 
economia social e da sociedade civil. 

1. Quadro jurídico e regulamentar: a Comissão Europeia deve propor orientações específicas 
aos Estados-Membros, o que levaria a um entendimento comum do conceito de economia 
social, ao mesmo tempo que reconheceria as diferenças locais que contribuem para sua riqueza 
e diversidade. O desenvolvimento da economia social é muito caracterizado pelo contexto, 
moldado por padrões de desenvolvimento histórico e cultural mais amplos. 

O desenvolvimento de quadros legais, regulatórios e fiscais apropriados deve, portanto, emergir 
dos ambientes nacional e local em que as empresas e organizações de economia social 
operaram. 

2. Visibilidade e sensibilização: Através da iniciativa Regiões da Economia Social Europeia 
(ESER), a Comissão Europeia está a aumentar a visibilidade e a consciência em relação à 
economia social e à construção de redes regionais / locais de atores da economia social. A 
Comissão Europeia é convidada a reforçar esta iniciativa no quadro do Plano de Ação para a 
Economia Social, ao propor a adesão de outras regiões, cidades e municípios interessados. 

A investigação existente sobre economia social deve ser consolidada e novas investigações, 
incluindo a recolha de dados estatísticos nacionais, também devem ser apoiadas. A medição do 
impacto é necessária para mostrar o papel que as organizações de economia social e os 
empreendedores sociais podem desempenhar. 



3. Reconhecimento público e procura por parte do consumidor: as organizações da economia 
social e as empresas sociais precisam de mais reconhecimento entre os cidadãos pelo trabalho 
que realizam e pelos seus contributos para a sociedade. Uma reflexão sobre rótulos e 
certificação poderia ser lançada para impulsionar o reconhecimento de produtos, serviços e 
empresas e destacar o papel da economia social no combate aos desafios sociais. 

4. Acesso a financiamento, investimento e recuperação: A crise COVID-19 exige um reequilíbrio 
de eficiência e resiliência em toda a economia. A economia social pode fazer mais do que reparar 
problemas sociais. Pode levar a uma transformação para um mundo mais inclusivo e 
sustentável.  

Os agentes de políticas públicas em diferentes níveis de governação devem, portanto, 
desenvolver instrumentos, tanto do lado da oferta quanto da procura, para criar um ambiente 
facilitador de integração financeira. Esses instrumentos devem estar disponíveis para empresas 
e organizações durante as diferentes fases do seu ciclo de vida e em todos os territórios da UE. 
Os Estados-Membros devem, portanto, também aproveitar os instrumentos NextGenerationEU 
para mobilizar investimentos públicos e privados para impulsionar o desenvolvimento da 
economia social. 

5. Melhor acesso aos mercados: A Comissão Europeia, os Estados-Membros e as autoridades 
regionais e locais devem promover a colaboração entre organizações de economia social e 
empresas, de forma transversal nos países e setores. A Comissão Europeia e os Estados-
Membros deveriam, por exemplo, continuar a promover contratos públicos socialmente 
responsáveis, através de formação e partilha de boas práticas na Europa. As empresas 
convencionais também devem incluir as empresas sociais nas suas cadeias de abastecimento. 
Os Estados-Membros poderiam, portanto, providenciar incentivos inteligentes para incluí-las 
nas suas cadeias de valor e destacar a importância dos potenciais retornos reputacionais 
derivados de tais parcerias. 

6. Redes e parcerias intersectoriais: Nos níveis nacional, regional e local, a cooperação entre os 
atores da economia social deve ser fortalecida através do desenvolvimento de redes. É 
importante que as partes interessadas de todos os níveis de governação sejam ouvidas no 
processo de formulação de políticas públicas de âmbito nacional. Os atores da economia social 
também devem criar parcerias com as autoridades públicas ou outros atores privados para 
aumentar o impacto e testar novas soluções para uma transição verde e digital. No entanto, a 
economia social deve complementar a abordagem pública na resposta aos desafios sociais, mas 
não substituí-la. 

7. Inovação social: A economia social é pioneira na identificação e implementação de inovação 
social e formas alternativas de organização das atividades económicas. Muitas dessas inovações 
foram integradas e adotadas pelo resto da economia (como o comércio justo e as finanças 
éticas). As organizações de economia social podem expandir a inovação social para lidar com os 
desafios ambientais e sociais prementes, concentrando-se no impacto social e trabalhando com 
os agentes locais. Medidas políticas concretas, sob a forma de enquadramentos jurídicos 
adequados, incentivos e acesso a financiamento são necessários para apoiar estes novos 
negócios a desenvolverem formas de experimentação social. 

8. Formação, educação e desenvolvimento da força de trabalho: A economia social é 
particularmente atraente para os jovens, criando novas oportunidades de emprego, mas 
também novos caminhos para o desenvolvimento pessoal e a criatividade. Poucas escolas 
enfatizam os princípios da economia social, como a autorresponsabilidade, a democracia e a 



igualdade. Esses modelos devem ser ensinados em escolas em todos os níveis (primário, 
secundário, universitário, profissional), de forma a construir competências, reforçar aptidões e 
garantir que os jovens estão preparados para carreiras nesta área. A Comissão Europeia também 
deve apoiar a qualificação de trabalhadores da economia social em áreas como a digitalização, 
a governação participativa e a transição verde. 

9. Saúde: A economia social desempenhou um papel importante na resposta e mitigação dos 
impactos de curto e longo prazo da crise do COVID-19 na economia e na sociedade. A curto 
prazo, os atores da economia social forneceram soluções inovadoras que fortaleceram os 
serviços públicos e complementaram a ação governamental no combate à pandemia. A longo 
prazo, a Comissão deve criar um ambiente que permita às organizações de economia social e 
empresas sociais serem um pilar da nova União Europeia da Saúde, que está a ser desenvolvida. 

10. Estratégias de política: Adotar uma estrutura coerente e holística que apoie o surgimento e 
a consolidação da economia social é essencial para maximizar o impacto social e económico. As 
políticas em si são muito importantes, mas os processos dessas políticas são igualmente críticos. 
A Comissão Europeia, bem como os decisores de políticas públicas em diferentes níveis de 
governação, são convidados a trabalhar em diferentes portfolios de políticas para desenvolver 
ações adequadas para impulsionar o desenvolvimento do setor. A preparação da formulação de 
políticas públicas deve ser realizada em estreita cooperação com atores da economia social para 
uma maior coerência e eficácia das políticas. 


