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O presente documento resulta de uma primeira leitura crítica da responsabilidade
da CASES ao “Plano de Ação para a Economia Social”, apresentado pela
Comissão Europeia. Trata-se de um documento de trabalho em
desenvolvimento a ser presente nos debates em curso com parceiros relevantes da
CASES para a elaboração partilhada e comum de uma posição crítica acerca do
mesmo a ser presente ao Governo e às entidades da economia social nacionais e
internacionais.
Após longos anos de trabalho e empenho por parte de diversas pessoas e entidades
da Economia Social a nível europeu, das quais destacamos a Social Economy Europe
e os seus membros, é com prazer que vemos apresentado, pela Comissão Europeia,
o Plano de Ação para a Economia Social.
Cremos que este Plano assinala um novo capítulo na vida da Economia Social, no
qual ela ganha mais visibilidade e consistência, devido a uma maior valorização e
reconhecimento não só dos seus valores e princípios - como o primado das pessoas
e do planeta, a solidariedade, a cooperação, a justiça e a coesão sociais - como
também dos resultados e impactos das atividades desenvolvidas pelo setor.
Este Plano significa não só o reconhecimento por parte das instituições europeias
da importância da Economia Social, através de uma política específica dirigida ao
setor; como também a colocação em prática, de forma concertada e sistémica, de
mecanismos concretos de atuação que promovem as entidades de Economia
Social, e que deverão ser considerados e usados da melhor forma, nomeadamente
a nível nacional, transformando-os em objetivos e metas ambiciosos ao longo
destes próximos anos.
Dito isto, importa no entanto apontar e refletir sobre alguns pontos críticos.
Após um primeiro capítulo introdutório, que consideramos bem estruturado e
revelador da realidade e importância da Economia Social, é apresentado um
segundo capítulo, com a definição de Economia Social. No essencial, esta definição
vem ao encontro da conceção tradicional do que é a Economia Social em Portugal,
referindo como principais atores as entidades sem fins lucrativos: as cooperativas,
sociedades mútuas, associações e fundações, sendo consentâneo com a Lei de
Bases da Economia Social de 2013. No entanto acrescenta-lhe também as
empresas sociais enunciando que, independentemente da sua natureza jurídica,
são empresas que operam no mercado, respeitando também elas os princípios da
Economia Social.
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É compreensível que assim seja, se tivermos em consideração, aliás como explicado
no próprio Plano de Ação, nota de rodapé 16, que “Desde a Iniciativa de
Empreendedorismo Social, o termo «empresa social» tem sido utilizado em
vários textos jurídicos da UE para efeitos de financiamento”, verificando-se que a
expressão foi assim introduzida e disseminada pelas próprias entidades europeias cremos que com o objetivo de incluir as diferentes realidades nacionais,
nomeadamente nos países em que as entidades tradicionais da Economia Social
não estão tão desenvolvidas.
Mas é necessário ter atenção a esta realidade particular, das empresas sociais, já que
consideramos essencial a defesa do princípio do primado da não lucratividade do
setor da Economia Social que, na sua essência, é constituído por sociedades de
pessoas. É necessário, na nossa perspetiva, defender a identidade e autonomia do
setor da Economia Social, assente em princípios e valores próprios. E preocupanos que a figura de empresa social, que inclui empresas com finalidade lucrativa independentemente de, em teoria, se nortearem pelos valores e princípios do setor
- possa de algum modo distorcer esta conceção fundamental e basilar do que é a
Economia Social, abrindo espaço, inclusivamente, a práticas de social washing.
O capítulo 3. Criar as condições certas para a economia social prosperar parece-nos
abordar as questões essenciais para um melhor desenvolvimento do setor,
incluindo a nível regional e local, devendo ser reforçadas as vantagens da
cooperação com as entidades públicas locais, que consideramos da maior
relevância, sobretudo em territórios menos desenvolvidos.
São bem-vindas, nomeadamente, as ações de caráter clarificador e informativo
propostas, relativas a vários temas, bem como uma maior disseminação de
exemplos e boas práticas no âmbito, por exemplo, da contratação pública
socialmente responsável, da fiscalidade e da criação de rótulos e certificações.
Pretende-se que a Recomendação do Conselho sobre o desenvolvimento das
condições estruturais da economia social, prevista para 2023, forneça
recomendações em relação a políticas específicas como políticas de emprego,
auxílios estatais, contratação pública, tributação, investigação, educação, formação
e competências, cuidados de saúde e serviços sociais, apoio financeiro e não
financeiro a empresas e estatísticas.
Consideramos que esta Recomendação será fundamental como mais um passo
orientador no processo de operacionalização do Plano de Ação, que embora tenha
um horizonte temporal até 2030, apenas prevê ações para 2022 e 2023, havendo
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necessidade de definir temporalmente, planear e por em prática todas as outras
ações previstas ou ainda outras que venham a revelar-se pertinentes. É assim
necessário encontrar mecanismos mais concretos, incluindo a nível de produção
de legislação europeia, que promovam a ação das entidades nacionais e regionais
nos vários domínios enunciados no Plano de Ação. Por outro lado, importa
defender a autonomia dos Estados, especificamente na produção de legislação de
enquadramento da Economia Social - em particular, não adotando diretivas
vinculativas no que respeita, nomeadamente, ao estatuto da empresa social e não
fornecendo definições conceptuais fechadas que apoiem a hibridização do Setor
da Economia Social - deixando essas prerrogativas aos governos nacionais.
Ou seja, devem ser os próprios Estados Membros a definir a configuração jurídica
do setor, as regras pelas quais se rege, assim como a eventual criação de novas
entidades que se justifiquem por corresponderem às necessidades dos cidadãos e
das comunidades, privilegiando sempre o princípio da não lucratividade. Vejamos
que, por exemplo em Portugal, o perímetro da Economia Social está bem definido
na Lei de Bases da Economia Social, não prevendo, neste momento, “empresas
sociais”. O sector da Economia Social é constituído por um conjunto diversificado
de entidades, unidas por valores e princípios comuns, mas enquadrado por
legislação própria fundada na história e realidade de cada país. Gostaríamos assim
de ver acautelada, de forma veemente, nos documentos da UE, apesar da existência
de diversidade das realidades no seio da União, o princípio da não lucratividade,
sem prejuízo de eventuais exceções desde que sejam rigorosamente delimitadas.
O capítulo 4. Criar oportunidades para o desenvolvimento das Entidades de Economia
Social é aquele que nos suscita mais questões.
O ponto 4.1. Apoio às empresas e reforço de capacidades baseia-se no pressuposto de
uma interação entre entidades de economia social e empresas de capital, deixando
entrever uma possível hibridização daquilo que é uma realidade específica, e que
tem de ser defendida – a do setor da economia social, com os seus princípios e
valores. Existem muitas referências a empresas de capital que atuam como
entidades de economia social, referindo-se as vantagens da contaminação cruzada,
mas este Plano é destinado às entidades de Economia Social e isso tem de ser bem
acautelado. Valorizamos e reforçamos a necessidade de criação do Portal único
para a Economia social.
O ponto 4.2. Melhorar o acesso ao financiamento refere sobretudo os diferentes
programas de apoio transversais existentes e também alguns especificamente

4

dirigidos às entidades de economia social, mencionando a sensibilização dos
intermediários financeiros, mas, como é sabido, as próprias entidades de economia
social, muitas vezes devido à sua dimensão, falta de experiência e características
particulares, têm dificuldade em concorrer a este tipo de financiamento
transversal. Neste sentido, consideramos necessário prever a existência de
estruturas técnicas exclusivamente dedicadas à economia social, incluindo a nível
nacional, para apoio à elaboração de candidaturas, entre outras atividades. Para
além disso, este ponto foca-se em grande parte no financiamento das “empresas
sociais”, sendo muito poucas vezes referidas as entidades de economia social no
seu todo, facto que consideramos estranho. Para além disso, no próprio setor da
Economia Social existe – sob a forma cooperativa, mutualística ou fundacional –
um forte subsetor financeiro, poderoso e com um peso relevante no setor
financeiro global, gerido sob regras e com princípios próprios, que não deve ser
absorvido pelo setor financeiro tradicional e que não é devidamente considerado
no Plano de Ação. No que toca à medição de impacto, valorizamos e reforçamos a
perspetiva de adaptação dos instrumentos de medição à realidade da Economia
Social.
O Ponto 4.3. Maximizar o contributo da economia social para as transições ecológica
e digital estará em grande parte dependente do documento de trabalho da
Comissão “Scenarios towards co-creation of a transition pathway for a more resilient,
sustainable and digital Proximity and Social Economy industrial ecosystem”1 que
define possíveis cenários para, através de um esforço colaborativo, co-criar ações
concretas e compromissos com todas as partes interessadas. Trata-se de um
documento bastante abrangente, que tem em consideração a diversidade de
atividades desenvolvidas pelas entidades da Economia Social e que exige portanto
uma análise multissetorial. No entanto, podemos desde já destacar como positivo
a existência de um leque significativo de financiamento comunitário,
designadamente para formação e qualificação. Neste sentido, sublinhamos a
recente assinatura, em 11 de janeiro de 2022, de um Acordo para a Formação
Profissional e Capacitação da Economia Social entre os membros do Conselho
Nacional para a Economia Social de Portugal. O Acordo prevê, entre outras
medidas, a criação, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, de um

Este documento de trabalho será em breve divulgado como anexo ao presente
comentário, traduzido em português.
1
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Centro Protocolar de Formação Profissional para o Setor da Economia Social. 2
Consideramos que estas medidas deverão integrar uma forte componente de
capacitação para as transições verde e digital, tendo em vista contribuir para a
implementação das políticas europeias neste âmbito. O documento refere também
a constituição de parcerias estratégicas, destacando-se o Pacto para as
Competências (Pact for Skills) do Ecossistema Proximidade e Economia Social,
que está em desenvolvimento, o qual procura mobilizar parcerias em larga escala
para upskilling e reskilling, e que a CASES procurará disseminar amplamente pelo
setor e outras partes interessadas.
No ponto 4.4. Estimular a inovação social chamamos a atenção para o papel
fundamental que as entidades de economia social têm tido ao longo da história
neste domínio, sendo essencial defender e promover as formas de
empreendedorismo coletivo, que assenta em estruturas de pessoas, para pessoas.
O capítulo 5. Reforçar o reconhecimento da Economia Social e do seu potencial, tema
que consideramos fundamental, prevê realizar regularmente atividades de
comunicação no âmbito de uma abordagem de comunicação a longo prazo,
salientando o papel e as especificidades da economia social. Neste domínio,
consideramos essencial a educação, formação profissional e capacitação dos
dirigentes e trabalhadores das entidades da Economia Social, bem como de todas
as partes interessadas, incluindo os funcionários públicos. Reforçamos assim a
importância do já referido Acordo e Centro Protocolar de Formação Profissional.
Destacamos, ainda, a necessidade de inserção da temática da Economia Social no
ensino formal, a todos os níveis, realçando a necessidade de chegar a públicos ainda
mais novos do que os referidos no Plano de Ação, nomeadamente ao ensino
básico, através da recomendação de introdução de módulos curriculares sobre
economia social a partir deste nível de ensino.
No que toca à produção de estatísticas, consideramos vital o apoio a esta medida
que, como referido, é “fundamental para melhorar a compreensão dos modelos
empresariais da economia social e assegurar políticas baseadas em dados
concretos”. Este é um tema caro a Portugal, que tem vindo a desenvolver desde
2013 Contas Satélite da Economia Social, que são conceptual e
metodologicamente bastante robustas. Consideramos essencial por em prática
2
Tendo sido também assinado um memorando entre as diferentes partes que vão
implementar o Centro (o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a CASES e o
Centro de Estudos Ibéricos).
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mecanismos que permitam uma maior adesão à produção de estatísticas a nível
nacional, em particular Contas Satélite da Economia Social, estando Portugal
disponível para partilhar a sua experiência neste domínio.
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