
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo introdutório sobre a figura da empresa social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Introdução 

Atento o crescente debate e interesse no seio da UE acerca da figura da empresa social, bem 

como o seu eventual futuro enquadramento em programas comunitários, considera-se relevante 

introduzir a reflexão sobre esta temática no contexto português. 

Assim, e conforme previsto no Plano de Atividades 2021 da Cooperativa António Sérgio para a 

Economia Social (de ora em diante designada por CASES), retomado no plano de atividade de 

2022, o presente documento pretende abordar a figura da empresa social de acordo com os 

seguintes pontos: 

1. Conceito de Empresa Social a nível europeu e para a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (de ora em diante designada por OCDE);  

2. Enquadramento legal (comparação entre diversos regimes); 

3. Projeto Times; 

4. Empresas de Inserção na Europa.  

No fim deste documento, cuja primeira versão foi concluída em junho de 2021, são apresentadas 

algumas considerações finais sobre os tópicos acima referidos.  
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1. Conceito de empresa social a nível europeu e na OCDE 

Este capítulo transcreve os conceitos de empresa social que constam de comunicações e 

regulamentos europeus, usando a versão oficial portuguesa (1.1. a 1.3, 1.6 e 1.7.). Os restantes 

textos são traduções livres de documentos e páginas web originais em inglês. 

1.1. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Comité 

Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões – Iniciativa de Empreendedorismo 

Social (SBI) – Construir um ecossistema para promover as empresas socias no centro da 

economia e da inovação sociais - COM(2011) 682 final 

“Por «empresa social» a Comissão entende as empresas1: 

• cujo objetivo social ou de sociedade, de interesse comum, justifica a ação comercial, que 

se traduz, frequentemente, num alto nível de inovação social; 

• cujos lucros são reinvestidos principalmente na realização desse objeto social; 

• cujo modo de organização ou sistema de propriedade reflete a sua missão, baseando-se 

em princípios democráticos ou participativos ou visando a justiça social. 

Assim, pode tratar-se de: 

• empresas que prestam serviços sociais e/ou fornecem bens ou prestam serviços 

destinados a um público vulnerável (acesso à habitação, acesso aos cuidados de saúde, ajuda às 

pessoas idosas ou deficientes, inclusão de grupos vulneráveis, guarda de crianças, acesso ao 

emprego e à formação, gestão da dependência, etc.) e/ou 

• empresas que, através do seu modo de produção de bens ou serviços, prosseguem um 

objetivo de ordem social (integração social e profissional mediante o acesso ao trabalho de 

pessoas desfavorecidas, nomeadamente devido às suas fracas qualificações ou a problemas 

sociais ou profissionais, que conduzem à exclusão e à marginalização), mas cuja atividade pode 

abranger bens ou serviços que não sejam sociais. 

A economia social emprega mais de 11 milhões de assalariados na UE, ou seja, 6% do total dos 

postos de trabalho. Este sector da economia engloba as entidades que têm um estatuto jurídico 

específico (cooperativas, fundações, associações, mútuas, etc.), das quais muitas são também 

empresas sociais à luz das características acima mencionadas, assim como as empresas sociais 

 
1 Na aceção das normas do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e da jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia 
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sob a forma de sociedade privada ou sociedade anónima tradicional. Os estatutos jurídicos 

específicos da economia social são particularmente adaptados às empresas sociais, porquanto o 

seu modo de governação favorece a participação e a abertura.”  

“Na sua abordagem deste sector diversificado, a Comissão não pretende dar uma definição 

normativa que se imponha a todos e constitua um espartilho regulamentar. Propõe, antes, uma 

descrição que assenta em princípios comuns à maioria dos Estados-Membros, cuja diversidade 

de opções políticas, económicas e sociais, assim como a capacidade de inovação dos empresários 

sociais, a Comissão pretende respeitar. 

Por esta razão, a Comissão só adotará uma definição mais precisa caso medidas regulamentares 

ou de incentivo requeiram uma delimitação precisa do respetivo âmbito de aplicação, e fá-lo-á 

em estreita associação com os representantes do sector.”  

 

1.2. REGULAMENTO (UE) N.o 346/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de 

abril de 2013 relativo aos fundos europeus de empreendedorismo social (EuFES) 

“ (12) A fim de garantir a clareza e a certeza necessárias, o presente regulamento deverá 

igualmente estabelecer critérios uniformes para identificar empresas sociais como empresas em 

carteira qualificadas. Com efeito, uma empresa social deverá ser definida como um operador da 

economia social cujo objetivo principal, mais do que gerar lucros para os seus proprietários ou 

sócios, é ter uma incidência social. Opera no mercado fornecendo bens e serviços e utiliza os seus 

lucros essencialmente para atingir objetivos sociais. É gerida de forma responsável e 

transparente, nomeadamente através da participação de empregados, consumidores e outros 

interessados abrangidos pela sua atividade comercial. 

(13) Mais do que maximizar os seus lucros, o objetivo principal das empresas sociais é o de 

alcançar incidências sociais positivas, pelo que o presente regulamento deverá promover apoio 

unicamente às empresas em carteira elegíveis que concentrem a sua atividade em produzir uma 

incidência social quantificável e positiva. Uma incidência social quantificável e positiva poderá 

consistir, por exemplo, na prestação de serviços a imigrantes que, de outro modo, seriam 

excluídos, ou na reintegração de grupos marginalizados no mercado de trabalho, fornecendo 

emprego, formação ou outros tipos de apoio. As empresas sociais utilizam os seus lucros para 

atingir o seu objetivo social principal e são geridas de forma responsável e transparente. Nos 

casos, em geral excecionais, em que uma empresa em carteira elegível queira distribuir lucros 

aos seus acionistas e proprietários, deverá dispor de procedimentos e regras predefinidos sobre 

a forma como os lucros devem ser distribuídos. Essas regras deverão especificar que a 
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distribuição de lucros não prejudica o objetivo social principal da empresa social em carteira 

elegível. 

(14) As empresas sociais abrangem um vasto leque de empresas com formas jurídicas diversas, 

que fornecem bens ou serviços sociais a pessoas vulneráveis, marginalizadas, desfavorecidas ou 

excluídas. Esses serviços incluem acesso à habitação, acesso a cuidados de saúde, ajuda às 

pessoas idosas ou incapacitadas, guarda de crianças, acesso ao emprego e à formação e gestão 

da dependência. Entre as empresas sociais incluem-se também as empresas que utilizam um 

modo de produção de bens ou serviços que incorpora o respetivo objetivo de ordem social, mas 

cuja atividade pode abranger bens ou serviços que não sejam sociais. Essas atividades incluem a 

integração social e profissional mediante o acesso ao trabalho de pessoas desfavorecidas, 

nomeadamente devido às suas fracas qualificações ou a problemas sociais ou profissionais 

conducentes à exclusão e à marginalização. Essas atividades também podem abranger medidas 

de proteção ambiental com incidência social, nomeadamente em matéria de luta contra a 

poluição, reciclagem ou energias renováveis.” 

 

1.3. REGULAMENTO (UE) N.o 1296/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 11 

de dezembro de 2013 que cria um Programa da União Europeia para o Emprego e a 

Inovação Social ("EaSI") e que altera a Decisão n.o 283/2010/UE que estabelece um 

Instrumento de Microfinanciamento Europeu Progress para o Emprego e a Inclusão Social 

“Artigo 2.  

Definições  

Para efeitos do presente regulamento entende-se por:  

1) "Empresa social", uma entidade, seja qual for a sua forma jurídica, que:  

a) nos termos do seu pacto social, estatutos ou qualquer outro documento legal que a constitua, 

tenha como objetivo principal produzir impactos sociais mensuráveis e positivos e não apenas 

gerar lucros para os seus proprietários, sócios e acionistas, e que: 

i) preste serviços ou forneça bens com um alto rendimento social, e/ou  

ii) utilize um modo de produção de bens ou serviços que concretize o seu objetivo social;  

b) utilize os seus lucros para, acima de tudo, atingir o seu objetivo principal, segundo 

procedimentos e regras previamente definidos aplicáveis à distribuição de lucros aos acionistas 

e proprietários e que assegurem que tal distribuição não prejudique o objetivo principal; e  
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c) seja gerida de forma empreendedora, responsável e transparente, designadamente através da 

participação de trabalhadores, clientes e outros agentes afetados pelas suas atividades.”  

 

1.4. Relatório Empresas Sociais e os seus ecossistemas na Europa – Relatório de síntese 

comparativa - janeiro de 2020: 

 “1.1.2. Operacionalizando a definição da UE de empresa social 

A Comunicação sobre a SBI introduziu um conceito de empresa social, referindo-se a três 

dimensões-chave2. De acordo com esta conceção, as empresas sociais executam atividades 

comerciais (dimensão empresarial / económica) com o objetivo de alcançar um bem comum 

social (dimensão social) e ter uma organização ou sistema de propriedade que reflita sua missão 

(dimensão de governação inclusiva). A SBI explicou essas três dimensões fundamentais das 

empresas sociais, mas afirmou explicitamente que não sugeria um padrão de definição como 

base para harmonizar regulamentos.” 

“A SBI, no entanto, deixou a porta aberta para a adoção de uma definição mais precisa se fosse 

necessário implementar incentivos específicos ou medidas regulamentares. Isso foi feito logo 

após o estabelecimento da SBI para duas medidas a nível da UE: o regulamento EuSEF, que 

estabeleceu um rótulo europeu para fundos de empresas sociais, e o regulamento EaSI, que 

define as regras para o Programa de Financiamento da UE para o Emprego e Inovação Social. Em 

ambos os casos, a definição adotada era consistente com o conceito introduzido na SBI, mas a 

redação era mais elaborada para fornecer uma base clara para a implementação. 

Embora institucionalmente a SBI representasse apenas a opinião da Comissão, o EaSI e os 

regulamentos EuSEF foram adotados pelos colegisladores (o Conselho e o Parlamento Europeu) 

e, por conseguinte, passaram a fazer parte da legislação da UE. No entanto, essas definições 

foram adotadas para efeito de implementação de incentivos específicos, não para propor uma 

definição a aplicar pelos Estados-Membros nas respetivas legislações. 

O conceito de empresa social SBI foi posteriormente operacionalizado e aperfeiçoado durante o 

estudo de mapeamento. Operacionalizar a definição é uma importante etapa metodológica que 

 
2 Tal abordagem à empresa social com base nessas três dimensões foi elaborada pela primeira vez pela EMES 
International Research Network, que estudou o “Emergence of Social Enterprise in Europe” no início de 1996-1999, 
por meio de um amplo projeto de investigação financiado pela Direção-Geral (DG) de Investigação e Inovação 4º 
Programa-Quadro (Borzaga, C. e Defourny, J. [2001]. The Emergence of Social Enterprise. Londres e Nova York: 
Routledge). O presente estudo de mapeamento também se baseia nas conclusões do “International Comparative 
Social Enterprise Models (ICSEM) Project” realizado sob a coordenação de Jacques Defourny (CES - Universidade de 
Liege) e Marthe Nyssens (CIRTES - Universidade Católica de Lovaina) a nível mundial. Para obter mais informações, 
consulte: http://www.iap-socent.be/icsem-project  

http://www.iap-socent.be/icsem-project
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permite a aplicação de uma definição partilhada em todos os contextos nacionais de forma 

coerente. A definição precisa de ser precisa o suficiente para orientar os investigadores nacionais 

na recolha e sistematização de informações e dados nos seus respetivos países. Por este motivo, 

a operacionalização classifica as três dimensões-chave com orientações concretas para a sua 

aplicação, conforme ilustrado na tabela 2.”  

“Tabela 2. Uma tentativa de operacionalizar o conceito de empresa social baseada no SBI 

Dimensão principal Definição Geral Requisitos mínimos 

Dimensão 

empreendedora/ 

económica3 

 

Produção de bens e serviços de forma contínua e estável  

 As receitas são geradas, sobretudo, quer pela venda 

direta de bens e serviços a utilizadores privados ou 

membros, como através contratos públicos.  

 

Uso (pelo menos parcial) de fatores de produção que 

funcionam na economia monetária (trabalho remunerado, 

capital, ativos) 

 Apesar de dependerem tanto de voluntários 

(especialmente na fase de arranque) como de 

recursos não comerciais, para se tornarem 

sustentáveis, as empresas sociais normalmente 

também usam fatores de produção que tipicamente 

funcionam na economia monetária.  

 

As Empresa Sociais têm de ser 

orientadas para o mercado 

(incidência de atividade 

comercial deve ser idealmente 

acima de 25%) 

 

Dimensão social  O objetivo prosseguido é explicitamente social. O produto 

fornecido/atividades desenvolvidas têm uma conotação de 

interesse público/social. 

 O tipo de serviços oferecidos ou atividades 

desenvolvidas pode variar significativamente de sítio 

para sítio, dependendo de necessidades emergentes 

não atendidas a nível local ou, em alguns casos, até 

num contexto global.  

 

A primazia do objetivo social 

deve ser claramente 

estabelecida pelas legislações 

nacionais, pelos estatutos de 

empresa social ou por outros 

documentos relevantes.  

 

Dimensão de 

governação inclusiva  
Modelo de governação inclusivo e participativo  

 Todos os stakeholders interessados são envolvidos, 

independentemente da forma jurídica.  

A governação e/ou estrutura 

organizacional das empresas 

sociais deve garantir que os 

 
3 Os indicadores de dimensão empreendedora identificados na tabela 1 são proxies que pretendem capturar tanto as 
entidades que são empresas sociais de pleno direito como as organizações que estão a evoluir em direção a um 
modelo de empresa social, mas que ainda estão num estado embrionário de desenvolvimento. Isto significa a 
possibilidade de também considerar abrangidas pelo conceito de empresa social organizações que não têm pessoal 
pago e dependem exclusivamente de voluntários. Pelas mesmas razões, organizações que usam recursos financeiros 
que ainda não podem ser totalmente considerados recursos de mercado também devem ser consideradas sob a 
definição de empresa social. Como exemplo, incluem-se aqui certos tipos de subsídios ou quotas que são pagos contra 
o fornecimento de serviços específicos ou são considerados uma condição para aceder aos serviços. 
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Dimensão principal Definição Geral Requisitos mínimos 

 A restrição de distribuição de lucros (especialmente 

em ativos) garante que o objetivo social da empresa 

seja salvaguardado.  

 

interesses de todos os 

stakeholders envolvidos são 

devidamente representados 

nos processos de decisão.  

 

 

As empresas sociais podem cumprir as três dimensões - empresarial, social e governação inclusiva 

- de maneiras diferentes. É a interação entre as três dimensões que determinam se uma 

organização pode ou não qualificar-se como uma empresa social.” 

 

1.5. Estudo sobre o Impacto da Iniciativa de Empreendedorismo Social (SBI) da Comissão 

Europeia e suas Ações de Acompanhamento - Relatório Final - Novembro de 2020 

“Neste estudo, os termos "empresa social" e "negócio social" são equivalentes, entendendo-se 

que, além da comunicação SBI, o "negócio social" tem sido usado muito menos na prática e na 

investigação do que outros termos. O termo "economia social" descreve um conjunto mais amplo 

de organizações, nomeadamente fundações, bem como cooperativas, associações e sociedades 

de ajuda mútua, para as quais o objetivo principal é servir os seus membros; eles visam prosseguir 

objetivos de interesse coletivo. As empresas sociais são uma parte específica da economia e da 

economia social, que diz respeito também a qualquer outra forma jurídica que cumpra critérios 

específicos definidos pelo conceito operacional do SBI. Outro termo frequentemente usado é 

‘terceiro setor’4, que consiste em organizações não-governamentais e outras organizações sem 

fins lucrativos. ‘Empreendedorismo social’ descreve amplamente o trabalho com (novos) 

empreendimentos com impacto social. ‘Empreendedor social’ descreve o indivíduo (ou grupos 

de indivíduos) que inicia ou dirige uma empresa ou organização com impacto social.5” 

“Embora existam empresas sociais em todos os países, o grau de compreensão e aceitação do 

conceito de empresa social pelos decisores políticos, profissionais e investigadores varia 

significativamente entre os Estados-Membros da UE. Diversas noções e diferentes nomes em 

diferentes línguas são usados para descrever várias tradições de economia social e / ou empresas 

sociais. Nomes diferentes para tradições semelhantes às vezes aumentam a confusão conceptual, 

quando vistos de uma perspetiva europeia. Os termos-chave que às vezes são usados para 

 
4 Além do setor privado e do setor público 
5 Ver novamente o Relatório de Resumo do estudo de mapeamento para uma discussão mais aprofundada dos termos 
e definições. (Comissão Europeia 2020c: 19). 
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descrever fenómenos relacionados incluem os seguintes: economia social e solidária (ESS), 

economia alternativa, empreendedorismo social e empreendedor social, start-up social e 

inovação social. Esses termos, por vezes, são usados pelas partes interessadas como sinónimos 

de empresa social. Até mesmo o SBI usou vários desses termos para descrever os mesmos 

fenómenos. No entanto, cada abordagem foi desenvolvida para capturar uma noção específica 

da mentalidade que envolve o envolvimento da sociedade civil e o impacto social. Alguns termos 

descrevem tradições e legados específicos em determinados territórios que podem ser bastante 

desconhecidos em outros países. Isso lança luz sobre um determinado conjunto de atores e / ou 

beneficiários que se sobrepõe apenas parcialmente ao conjunto das empresas sociais, mas ainda 

está conectado à esfera mais ampla da "economia social". 

 

1.6. REGULAMENTO (UE) 2021/1057 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 24 de 

junho de 2021 que cria o Fundo Social Europeu Mais (FSE+) e que revoga o Regulamento 

(UE) n.º 1296/2013 

“Artigo 2.º  

Definições  

1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: 

13) «Empresa social», uma empresa, seja qual for a sua forma jurídica, incluindo uma empresa 

de economia social, ou uma pessoa singular que:  

a) Nos termos do seu pacto social, estatutos ou qualquer outro documento legal que possa 

resultar na imputação de responsabilidades segundo as regras do Estado-Membro onde uma 

empresa social esteja situada, tem como objetivo social principal produzir impactos sociais 

mensuráveis e positivos, incluindo, eventualmente, impactos ambientais, em vez de gerar lucros 

para outros fins, e que presta serviços ou fornece bens que geram retorno social ou utiliza modos 

de produção de bens ou serviços que materializam os seus objetivos sociais;  

b) Utiliza os seus lucros para, acima de tudo, atingir o seu objetivo social principal, e dispõe de 

procedimentos e regras previamente definidos que garantem que a distribuição de lucros não 

prejudica o seu objetivo social principal;  

c) É gerida com espírito empresarial e de forma participativa, responsável e transparente, 

designadamente envolvendo os trabalhadores, clientes e partes interessadas sobre os quais as 

atividades empresariais da empresa social tenham impacto;” 
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1.7. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 

Social Europeu e ao Comité das Regiões - Construção de uma economia ao serviço das 

pessoas: PLANO DE AÇÃO PARA A ECONOMIA SOCIAL – COM/2021/778 final  

“Tradicionalmente, o termo «economia social» refere-se a quatro tipos principais de entidades 

que fornecem bens e serviços aos seus membros ou à sociedade em geral: cooperativas, mútuas, 

associações (incluindo instituições de beneficência) e fundações. 

Trata-se de entidades privadas, independentes das autoridades públicas e com formas jurídicas 

específicas.  

As empresas sociais são agora geralmente entendidas como fazendo parte da economia social. 

Operam, fornecendo bens e serviços ao mercado de uma forma empreendedora e muitas vezes 

inovadora, com objetivos sociais e/ou ambientais a justificar a ação comercial. Os lucros são 

principalmente reinvestidos para atingir o seu objetivo societal. O seu modo de organização e 

propriedade também segue princípios democráticos ou participativos ou visa o progresso social. 

As empresas sociais adotam várias formas jurídicas em função do contexto nacional.  

 

1.8. OECD/LEGAL/0472 - Recomendação do Conselho sobre Economia Social e Solidária e 

Inovação Social, adotada em 10/06/2022 

 

“Por proposta do Comité Diretivo do Programa de Ação Cooperativa para o Emprego Local e 

Desenvolvimento Económico: 

 

I. CONCORDA que, embora as definições nacionais, subnacionais e locais possam variar em 

terminologia e substância, para os fins da presente Recomendação, as seguintes definições 

são usadas: 

[…] 

● Uma empresa social é uma entidade, que comercializa bens e serviços, que cumpre um 

objetivo societal e cujo propósito principal não é a maximização do lucro para os 

proprietários, mas o seu reinvestimento para a consecução contínua dos seus objetivos 

societais.” 

 

1.9. Sites relevantes: 

 De acordo com o site da OCDE https://www.oecd.org/cfe/leed/social-

economy/social-entrepreneurship.htm, consultado em 18.05.2021: 

https://www.oecd.org/cfe/leed/social-economy/social-entrepreneurship.htm
https://www.oecd.org/cfe/leed/social-economy/social-entrepreneurship.htm
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“As empresas sociais são identificadas pela OCDE como “qualquer atividade privada conduzida 

no interesse público, organizada com uma estratégia empresarial, cujo objetivo principal não é a 

maximização do lucro, mas a consecução de certos objetivos económicos e sociais, e que tem a 

capacidade de trazer soluções inovadoras para os problemas da exclusão social e do 

desemprego.” 

 De acordo com o site da Comissão Europeia 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en 

consultado em 19.05.2021: 

“Empresas sociais 

As empresas sociais combinam objetivos sociais com espírito empreendedor. Essas organizações 

concentram-se em alcançar objetivos sociais, ambientais ou comunitários mais amplos. A 

Comissão Europeia pretende criar um ambiente financeiro, administrativo e jurídico favorável a 

estas empresas, para que que possam operar em pé de igualdade com outros tipos de empresas 

do mesmo sector. A Social Business Iniciative (SBI), lançada em 2011, identificou ações para fazer 

a uma efetiva diferença e melhorar a situação no terreno das empresas sociais. 

O que são empresas sociais? 

Uma empresa social é um operador na economia social cujo principal objetivo é ter um impacto 

social, em vez de gerar lucros para os seus proprietários ou acionistas. Atua fornecendo bens e 

serviços ao mercado de forma empreendedora e inovadora e utiliza os seus lucros primariamente 

para atingir objetivos sociais. É gerida de forma aberta e responsável e, em particular, envolve 

colaboradores, consumidores e partes interessadas afetadas pela sua atividade comercial. 

A Comissão usa o termo "empresa social" para abranger os seguintes tipos de negócios: 

• Aqueles para quem o objetivo social do bem comum é a razão da atividade comercial, 

muitas vezes sob a forma de um alto nível de inovação social 

• Aqueles cujos lucros são principalmente reinvestidos para alcançar este objetivo social 

• Aqueles em que o método de organização ou o sistema de propriedade reflete a missão 

da empresa, usando princípios democráticos ou participativos ou com foco na justiça 

social 

• Não existe uma forma jurídica única para as empresas sociais. Muitas empresas sociais 

operam sob a forma de cooperativas sociais, algumas são registadas como empresas 

privadas limitadas por garantia, algumas são mútuas e muitas delas são organizações sem 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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fins lucrativos, como sociedades de previdência, associações, organizações voluntárias, 

instituições de caridade ou fundações. 

• Apesar da sua diversidade, as empresas sociais operam principalmente nos seguintes 4 

campos: 

o Integração profissional - formação e integração de pessoas com deficiência e 

desempregados 

o Serviços sociais pessoais - saúde, bem-estar e cuidados médicos, formação 

profissional, educação, serviços de saúde, serviços de creche, serviços para 

idosos ou ajuda a pessoas desfavorecidas 

o Desenvolvimento local de áreas desfavorecidas - empresas sociais em áreas 

rurais remotas, desenvolvimento urbano/ reabilitação de bairros em áreas 

urbanas, ajuda ao desenvolvimento e cooperação para o desenvolvimento com 

países terceiros 

o Outros - incluindo reciclagem, proteção ambiental, desporto, artes, cultura ou 

preservação histórica, ciência, Investigação e inovação, proteção ao consumidor 

e desportos amadores”. 
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2. Enquadramento legal das empresas sociais 

As características das empresas sociais variam muito de país para país no que diz respeito à sua 

dimensão, formas jurídicas, áreas de atividade, bem como a nível quantitativo. Para ter uma 

imagem mais clara deste universo, a Comissão Europeia promoveu um conjunto de estudos, 

através do mapeamento da realidade das empresas sociais em diversos países europeus, 

utilizando uma definição e abordagem comuns. O relatório-síntese publicado em 2020 - “Social 

enterprises and their ecosystems in Europe - Comparative synthesis report” 

(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=pt&pubId=8274) – reúne, assim, as 

principias conclusões dos relatórios de cada um dos países, designadamente o enquadramento 

legal da empresa social.  

Com base neste estudo, quer no relatório síntese, quer no relatório detalhado por país6, bem 

como através da pesquisa da legislação, pretende-se centrar a presente análise na comparação 

entre os quadros legais dos seguintes países: Espanha, Itália França e Portugal. Salienta-se que, 

numa fase prévia, foi analisada a realidade do Reino Unido, atenta o seu desenvolvimento nesta 

matéria, não obstante, entendeu-se que não se justifica introduzi-la na presente abordagem, 

considerando que os sistemas legais são bastante díspares.  

De acordo com o estudo supra referido, numa perspetiva comparativa, podem-se identificar dois 

grupos de países: 

a) Países que introduziram legislação específica para as empresas sociais, tendo em vista 

promover o seu desenvolvimento; 

b) Países em que as empresas sociais não se encontram regulamentadas. 

No primeiro grupo, enquadram-se países que introduziram um regime de estatuto, ou de 

qualificação, ou de acreditação de empresa social que pode ser adotado por uma variedade de 

entidades jurídicas - com e sem fins lucrativos. São exemplos: França e Itália. 

No segundo grupo, que inclui países como Portugal, não foi introduzida legislação específica 

sobre empresas sociais, sem prejuízo da referência constante do Código dos Contratos Públicos 

português, como se verá infra.  

 
6 Portugal - https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21136&langId=en;  
Espanha - https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16383&langId=en;  
França - https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16378&langId=en;  
Itália - https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16380&langId=en.     

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=pt&pubId=8274
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21136&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16383&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16378&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16380&langId=en
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2.1.  Espanha – Enquadramento legal 

Em Espanha não existe uma definição formal do que constitui uma empresa social, no entanto, 

os conceitos de empresa social e empreendedor social estão a ganhar importância. 

Paralelamente a esta evolução, o conceito de economia social ainda prevalece no discurso 

público, no campo académico e nas políticas públicas, nomeadamente desde a publicação da Lei 

5/2011 de Economia Social. 

Há um debate conceptual em Espanha sobre a relação entre os conceitos de economia social e 

empresa social, tendo surgido movimentos divergentes entre, por um lado, entidades da 

economia social e, por outro lado, empreendedores sociais e outras entidades não incluídas no 

setor da economia social. As primeiras sentiram que entidades como cooperativas, WISE (Work 

Integration Social Enterprises/ Empresas Sociais de Integração pelo Trabalho), organizações 

mútuas de seguros, fundações ou associações (todas relacionadas com o campo da economia 

social) podem ser definidas como empresas sociais. As últimas preferem frequentemente não 

estar ligadas ao setor tradicional da economia social e revêm-se como parte integrante de um 

domínio inovador com novas regras. 

Esta evolução na relação entre os termos “economia social” e “empresa social” pode ser 

observada na evolução do quadro jurídico em Espanha. Em relação a esta última perspetiva de 

entender a empresa social como um novo domínio, salienta-se que foi proposta ao Parlamento 

espanhol em 2013 uma iniciativa de regulamentação7, com o apoio das entidades que não 

estavam incluídas no setor da economia social, mas estavam relacionadas com o ecossistema da 

inovação social e do empreendedorismo social. 

A iniciativa procurou criar uma forma jurídica de empresa social designada Sociedad Limitada de 

Interés General (SLIG) e focou-se principalmente na constituição de um quadro jurídico para 

promover investimentos nestas empresas com objetivos sociais, não implicando a criação de uma 

nova forma jurídica (mas um subtipo de sociedade), visto que a SLIG continuaria a ser 

regulamentada pela Ley de Sociedades de Capital, mas facilitaria o conhecimento por terceiros 

do seu compromisso estatutário: i) desenvolver um objeto social específico; ii) gerar impacto de 

interesse geral na sociedade e no meio ambiente, com base em princípios diferentes de uma 

sociedad limitada tradicional; iii) distribuir 30% dos dividendos, enquanto os restantes 70% 

deveriam ser reinvestidos na sua missão social. Desta forma, uma SLIG diferencia-se 

 
7 Cfr. Proposta: https://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-140-1.PDF  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-140-1.PDF
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substancialmente de empresas que adotam estratégia de responsabilidade social. Os seus 

objetivos, a maneira de medir os resultados e o respetiva gestão são, efetivamente, distintas. 

Esta iniciativa foi inspirada na Social Business Initiative (SBI) da Comissão Europeia, com o objetivo 

de aumentar a visibilidade, credibilidade e reconhecimento do empreendedorismo social. No 

entanto, não foi aprovada pelo Parlamento espanhol, estimulando um debate nacional sobre se 

a empresa social deveria ser desenvolvida no âmbito da Lei 5/2011 de Economia Social. 

A resolução do Parlamento espanhol indicou a Lei 5/2011 de Economia Social como o quadro 

jurídico das empresas sociais em Espanha. Esta lei cria um quadro jurídico para todas as entidades 

que integram a economia social. Esta lei não cria (nem regula) um novo tipo de entidade jurídica 

(a entidade da economia social), mas simplesmente agrupa (para fins de identificação e 

promoção) entidades com formas jurídicas específicas que existiam anteriormente (artigo 1.º). 

Não obstante, estipula que todas as entidades inseridas neste setor devem seguir valores 

baseados em determinados princípios, como a primazia da pessoa/objetivo social sobre o capital, 

a distribuição de lucros que não depende do capital investido, compromisso com os setores 

sociais e independência do poder público (Artigo 4.º). 

A Lei 5/2011 reconhece as entidades que tradicionalmente fazem parte da economia social, tais 

como cooperativas, mútuas de seguros, WISE e associações e fundações que desenvolvem 

atividades económicas, entre outras. Contudo, inclui também na economia social "todas as 

empresas cuja atividade económica se baseie nos princípios anteriormente apresentados" (artigo 

5.º) (sublinhado nosso)8. 

De acordo com o relatório relativo a Espanha, vários modelos de empresa social podem ser 

identificados no país: 

a) Cooperativas de iniciativa social (CIS) (atuando em setores de interesse coletivo) – 

previstas na Lei 27/1999 sobre Cooperativas, constituindo uma nova forma de 

cooperativa, que segue "as exigências sociais de solidariedade e as novas atividades 

[desenvolvidas] para a resolução de problemas de desemprego," (Preâmbulo de Lei supra 

referida). Cada comunidade autónoma utiliza diferentes termos para se referir a este tipo 

de cooperativa, incluindo cooperativa de iniciativa social, cooperativa de assistência 

social, cooperativa de integração social e cooperativa social, entre outras; 

b) WISE, incluindo dois modelos organizacionais - empresas de integração de empregos 

(EIs), as quais têm como público-alvo grupos excluídos socialmente; e centros especiais 

 
8 Cfr. Artigo 5.º da Lei 5/2011 de Economia Social - https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5708-
consolidado.pdf  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5708-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5708-consolidado.pdf
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de emprego de iniciativa social (CEEs), as quais têm como público-alvo pessoas com 

deficiência. Ambas são uma qualificação atribuída pelos respetivos governos regionais às 

sociedades de responsabilidade limitada que se candidatam oficialmente para obter a 

qualificação, mediante verificação de que as empresas candidatas satisfazem 

características específicas; 

c) Associações e fundações que realizam atividades económicas – entidades envolvidas em 

vários setores de atividades económicas (por exemplo, serviços sociais, prestação de 

cuidados, educação, comércio justo, entre outros). Os lucros provenientes da atividade 

económica devem ser utilizados de acordo com o seu objeto estatutário; 

d) Cooperativas que têm objetivos de interesse geral – desenvolvimento de atividades com 

impactos ambientais e sociais e processo de gestão participativa; 

e) Formas emergentes de empresas sociais – atuam em diversos setores, designadamente 

cultura, inovação social, desenvolvimento rural, consultoria em Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE), e utilizam formas jurídicas diferentes das tradicionalmente 

relacionadas com a economia social, inclusive sociedades de responsabilidade limitada. 

Esta categoria inclui também o novo processo de colaboração entre administrações 

públicas e organizações da sociedade civil (parcerias público-privadas) que pode evoluir 

para novas formas de empresa social.  

De referir que Espanha não possui um esquema formal de certificação, marca ou rótulo para 

empresas sociais.  

 

2.2. França – Enquadramento legal 

A Lei-Quadro (2014-856) da Economia Social e Solidária (ESS)9, adotada em julho de 2014, 

constitui a mais recente evolução jurídica em França. A lei inclui as seguintes novidades: 

a) O âmbito da ESS, bem como um conceito lato de ESS – os artigos 1.º e 2.º abrem o 

domínio da ESS às empresas cuja atividade económica visa a prossecução da utilidade 

social (apoio a pessoas em situação de fragilidade, luta contra a exclusão e as 

desigualdades, educação para a cidadania, desenvolvimento sustentável) e cuja gestão 

 
9 Salienta-se que a lei utiliza o termo empresas de economia social e solidária (entreprises de l’économie sociale et 
solidaire). Cfr. Lei-Quadro (2014-856) da Economia Social e Solidária: 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029313296/  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029313296/
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corresponde às exigências sociais (reinvestimento de uma parcela dos excedentes, 

condições mais restritivas de aquisição, etc.); 

b) O estatuto de "empresa solidária de utilidade social" ou "empresa solidária socialmente 

útil" (entreprise solidaire d'utilité sociale - ESUS) que pode ser adotada por todas as 

formas jurídicas da ESS que prossigam um fim social específico. A definição de ESUS é 

transversal no que diz respeito às formas jurídicas. Para além das organizações 

tradicionalmente consideradas parte da ESS devido ao seu estatuto jurídico (associações, 

sociedades mútuas, cooperativas, fundações), a lei inclui também as sociedades 

comerciais que observem determinados requisitos, tais como governança democrática, 

utilidade social, distribuição limitada de lucros por normas estatutárias, etc. A utilidade 

social, tal como definida na lei, está relacionada com o facto da sua principal missão social 

centrar-se no apoio a pessoas em situação de fragilidade, no combate à exclusão e às 

desigualdades, na promoção da educação para a cidadania, na coesão social e no 

desenvolvimento sustentável. 

c) Reconhece a condição específica de um " entrepreneurs salariés associés " envolvido 

numa cooperativa de atividade e de emprego (CAE).  

Em termos de marcas, rótulos e sistemas de certificação, foi incluído um novo sistema na lei: a 

acreditação ESUS como um estatuto específico, o qual dá acesso a apoios e regimes financeiros 

específicos, como o acesso a poupanças solidárias (financiamento solidário) e benefícios fiscais. 

As empresas de economia social, qualquer que seja a sua forma jurídica, são elegíveis para a 

acreditação ESUS se cumprirem diferentes critérios, entre os quais: 

a) Objeto de utilidade social (apoio a grupos vulneráveis, coesão territorial ou 

desenvolvimento sustentável), o qual deve ser explicitamente mencionado nos 

estatutos; 

b) A obrigação criada pelo objeto de utilidade social tem de impactar significativamente a 

demonstração de resultados; 

c) Adoção de uma política salarial que limite as diferenças salariais. 

Algumas empresas ESS, como WISE, podem ser automaticamente reconhecidas como ESUS de 

acordo com seu campo de atividade. 
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A lei PACTE (Plano de Acão para o Crescimento e Transformação Empresarial), adotada em maio 

de 2019, reconhece a "société à mission"10, aplicando-se exclusivamente a sociedades 

comerciais, que, para além da finalidade lucrativa, é estatutariamente definida como tendo uma 

finalidade social ou ambiental (a sua razão de ser/missão).  A "société à mission” deve respeitar 

determinados requisitos, nomeadamente, (i) os estatutos deverão especificar os procedimentos 

de acompanhamento do desempenho da missão social ou ambiental, prevendo uma comissão 

(comité de mission), separada dos órgãos sociais (a qual deverá incluir pelo menos um 

trabalhador), responsável exclusivamente por realizar esse acompanhamento e apresentar um 

relatório anual anexado ao relatório de gestão; (ii) o cumprimento dos objetivos socio-ambientais 

está sujeito à verificação por entidade independente, de acordo com os procedimentos e 

publicidade definidos por decreto do Conselho de Estado. 

 

2.3. Itália – Enquadramento legal 

A primeira ação-chave que criou as condições para o surgimento progressivo e o 

desenvolvimento generalizado de empresas sociais em Itália foi a decisão do Tribunal 

Constitucional 396 de 1988. Essa decisão estabeleceu a inconstitucionalidade da Lei Crispi (Lei 

6972/1890), que previa que as atividades de assistência social deveriam ser organizadas 

exclusivamente por entidades públicas e afirmou que o apoio aos necessitados seria da 

responsabilidade de todos os cidadãos. O Tribunal Constitucional pressionou o Parlamento a 

identificar as formas jurídicas adequadas para a gestão dos serviços de assistência social. 

Em 1991, a Lei 381/1991 reconheceu, após vários anos de desenvolvimento não regulamentado, 

um novo tipo de cooperativas, as "cooperativas sociais", introduzindo, assim, um novo tipo de 

empresa com um objetivo social explícito: a prossecução do interesse geral da comunidade na 

promoção humana e na integração social dos cidadãos. Este tipo de cooperativas, ao contrário 

das restantes, não visa promover os interesses dos seus membros. 

A Lei 381/1991 regula dois tipos de cooperativas sociais: 

a) Cooperativas sociais do tipo A - prestam serviços de assistência social ou educacional; 

b) Cooperativas sociais do tipo B - realizam qualquer outra atividade (agrícola, industrial ou 

comercial), ou prestam serviços (exceto sociais) para a integração de pessoas 

desfavorecidas no mercado de trabalho. 

 
10 Cfr. Artigo n.º 176.º da Lei n ° 2019-486 de 22 de maio de 2019 relativa ao crescimento e transformação de 
empresas - https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038496102  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038496102
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Ambos os tipos são de natureza empresarial e as receitas da atividade provêm, apenas ou 

principalmente, da venda de produtos e serviços. As primeiras podem atuar apenas na prestação 

de serviços sociais e educacionais, enquanto as últimas têm um foco específico na contratação 

de trabalhadores desfavorecidos, que devem constituir pelo menos 30% do seu universo de 

trabalhadores e relativamente aos quais estão isentas do pagamento de contribuições para a 

segurança social.  

A lei proíbe mudanças na forma jurídica: as cooperativas sociais não se podem transformar em 

empresas com fins lucrativos, nem podem adotar uma forma cooperativa diferente. 

O impressionante desenvolvimento das cooperativas sociais não impediu o surgimento de outros 

tipos de organizações sem fins lucrativos. Ao longo dos anos, várias organizações (voluntárias, 

associações e fundações) que antes se dedicavam principalmente a atividades de advocacy e 

voluntariado começaram a prestar serviços sociais ou transformaram a prestação de serviços 

sociais numa das suas atividades principais, as quais passaram por uma transformação 

progressiva em empresas sociais de facto. 

Com a aprovação da lei das organizações voluntárias (266/1991), do decreto legislativo que 

introduz a categoria fiscal das organizações sem fins lucrativos (ONLUS) (460/1997) e da lei das 

associações de promoção social (383/2000), tem havido um reconhecimento progressivo do 

potencial das associações e fundações para desenvolver atividades económicas coerentes com 

as suas atividades institucionais.  

A vontade de reconhecer e regulamentar essas transformações explica a introdução de uma lei 

mais geral sobre as organizações que podem realizar atividades enquanto empresa social, bem 

como as áreas de atuação permitidas. A principal inovação do novo regime jurídico da "empresa 

social" - Lei 118/2005 e Decreto Legislativo 155/2006 - consiste no alargamento das formas 

jurídicas que podem ser utilizadas para a constituição de uma empresa social. O novo quadro 

jurídico não considera a forma jurídica uma condição para a elegibilidade como empresa social. 

A lei introduz a categoria legal de "empresa social", que assume a forma de uma "qualificação" 

voluntária, permitindo que qualquer organização seja qualificada e legalmente reconhecida como 

uma empresa social, independentemente da sua forma jurídica, desde que cumpra os seguintes 

critérios: 

a) Ser uma pessoa jurídica privada; 

b) Produzir bens e serviços com "utilidade social" (ou seja, desenvolve a sua atividade num 

dos setores previstos na lei) e ter como finalidade o benefício público em vez de gerar 

lucro. Uma organização é considerada uma empresa social se 70% da sua receita resultar 
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de atividades empresariais (ou seja, produção e troca de bens e serviços com utilidade 

social); 

c) Pode ter lucro, mas não pode distribuí-lo aos seus membros ou proprietários (restrição 

de não distribuição). Todos os lucros devem ser reinvestidos para promover o seu 

principal objeto estatutário (benefício público) ou para aumentar os ativos; 

d) Estar inscrita na Secção de Empresas Sociais do Registo de Empresas gerido pela Câmara 

de Comércio; e 

e) Publicar os balanços financeiros e sociais. 

Para além destes critérios, as empresas sociais precisam de cumprir uma série de princípios de 

boa governança, nomeadamente transparência, abertura e tomada de decisão participativa. 

A lei prevê, ainda, as seguintes atividades que podem ser desenvolvidas por empresas sociais, 

nomeadamente: assistência social; saúde; educação e formação profissional; proteção ambiental 

e do ecossistema; desenvolvimento do património cultural; turismo social; formação académica 

e pós-académica; pesquisa e prestação de serviços culturais; integração laboral; apoio a empresas 

sociais. 

A lei permite que vários tipos de organizações - associações, fundações, instituições religiosas, 

cooperativas, sociedades comerciais - obtenham o estatuto legal de empresa social, 

estabelecendo, ainda, que as associações e as fundações que pretendam registar-se como 

empresas sociais devem apresentar prova da sua natureza empreendedora. Inversamente, as 

sociedades comerciais que se candidatam ao estatuto de empresa social têm de cumprir 

determinados requisitos relativos à distribuição de benefícios (nomeadamente, respeitar a 

restrição total de distribuição) e à participação das partes interessadas. 

No entanto, a lei encontrou alguma resistência por parte de organizações elegíveis devido aos 

preconceitos culturais, designadamente associações que não pretendem ser qualificadas como 

empresas. 

Resistência adicional resultou de restrições à presença de voluntários e à participação de 

entidades públicas e privadas com fins lucrativos na governança de empresas sociais. Duas outras 

questões também merecem destaque: o aumento dos custos enfrentados pelas associações e 

fundações que desejam registrar-se como empresas sociais e a falta de benefícios fiscais, inclusive 

as já concedidas às cooperativas sociais. 

Além disso, a lei não atribui automaticamente o estatuto de empresa social às cooperativas 

sociais. Permite o seu registo desde que alterem os seus estatutos: têm de cumprir as novas 
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obrigações de emissão de balanço social e de promover a participação das partes interessadas. 

Como consequência, a maioria das cooperativas, associações e fundações sociais continuou a 

operar como antes da aplicação da lei e decidiu não se registrar como empresa social. 

Simultaneamente, as organizações recentemente constituídas que operam de facto como 

empresa social têm preferido optar pelas formas jurídicas tradicionais, ignorando a nova 

oportunidade oferecida pela lei para adquirir o estatuto jurídico de empresa social. 

Em 2012, as sociedades de ajuda mútua foram incluídas no Registo de Empresas Sociais através 

do Decreto Legislativo 179/2012 e do Decreto do Ministério do Desenvolvimento Económico de 

6 de março de 2013. 

Recentemente, a Lei 106/201611 que reforma o "terceiro setor" e os Decretos Legislativos 

117/2017 (Código do Terceiro Setor)12 e 112/2017 (Revisão da Lei das Empresas Sociais)13 

introduziram alterações relevantes nesta matéria.  

O objetivo da Lei 106/2016 era, em primeiro lugar, definir um quadro comum para o setor, com 

vista a ultrapassar a sua fragmentação sob diferentes perspetivas, quer nos tipos de organização, 

quer em termos de constrangimentos e medidas de apoio, e bem assim de benefícios fiscais; e 

em segundo lugar, promover o desenvolvimento de empresas sociais, eliminando alguns dos 

principais obstáculos que obstaram ao seu desenvolvimento. 

Um quadro comum foi estabelecido para todo o terceiro setor através do Decreto Legislativo 

117/2017, o qual define o significado de "sem fins lucrativos" e "interesse geral", identifica as 

atividades que as organizações do terceiro setor podem realizar e estabelece as regras que estas 

devem cumprir para serem reconhecidas como parte do setor (entidade do terceiro setor). A lei 

define e regula as seguintes formas: organizações voluntárias, associações de promoção social, 

entidades filantrópicas, empresas sociais (incluindo cooperativas sociais), as redes de 

organizações do terceiro setor e sociedades de ajuda mútua. O mesmo diploma regula cada uma 

dessas formas individualmente, exceto para as empresas sociais, que são objeto exclusivo do 

Decreto Legislativo 112/2017. 

Consistente com a Lei 118/2005 e a Lei 106/2016 - e em linha com a definição operacional da UE 

- uma empresa social é agora definida como uma "organização privada que desenvolve atividades 

empresariais para fins cívicos, de solidariedade e de utilidade social e afeta os lucros 

 
11 Cfr. Lei 106/2016: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106  
12 Cfr. Código do Terceiro Setor: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-
03;117!vig=  
13 Cfr. Decreto Legislativo 112/2017: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-
07-03;112!vig=2019-09-18  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;112!vig=2019-09-18
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;112!vig=2019-09-18
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principalmente para alcançar seu objeto social ao adotar modalidades de gestão responsáveis e 

transparentes e favorecer a maior participação possível de colaboradores, utentes e demais 

públicos interessados nas suas atividades ”. 

A nova regulamentação salvaguarda a missão não lucrativa da empresa social (e a sua pertença 

ao terceiro setor). Ao mesmo tempo, apresenta algumas novidades importantes, 

nomeadamente: 

- Substitui a restrição de distribuição total por uma combinação de limitação da remuneração 

com regras semelhantes às aplicadas às cooperativas sociais. Mais especificamente, cooperativas, 

empresas de responsabilidade limitada ou sociedades acionistas que sejam empresas sociais, 

agora estão autorizadas a distribuir até 50% dos lucros gerados num determinado ano para 

investidores (ou a doá-los a outras organizações do terceiro setor), enquanto pelo menos 50% 

dos lucros gerados devem ser reinvestidos na empresa social.  

- Permite a nomeação de representantes de empresas privadas e de autoridades públicas nos 

conselhos das empresas sociais sem lhes permitir dirigir ou presidir aos mesmos conselhos, com 

o objetivo de incentivar a adoção de mais modelos de governança inclusivos; 

- Amplia áreas de compromisso e categorias de trabalhadores desfavorecidos integrados, e prevê 

o reconhecimento de benefícios em função do nível de desvantagem que esses trabalhadores 

enfrentam.  

 - Em comparação com a regulamentação de 2005/2006, setores adicionais de atividade incluem 

radiodifusão comunitária, desenvolvimento e cooperação, comércio justo, habitação social, 

serviços para migrantes e refugiados, serviços de microcrédito, agricultura social, organização e 

gestão de organizações não profissionais, desportos, e reutilização e requalificação de instalações 

apreendidas de crime organizado. 

 - Reconhece ope legis a qualificação de empresa social a todas as cooperativas sociais (sem 

alterar seu estatuto), mas expande a sua atividade para apenas alguns setores (saúde e formação) 

sem permitir a sua atuação em todos os setores onde outras empresas sociais podem operar. Por 

outras palavras, cooperativas sociais permanecem especializadas na prestação de serviços de 

assistência social. 

 - Estabelece a isenção de impostos para lucros não distribuídos (em linha com a regulamentação 

fiscal das cooperativas sociais já em vigor) e introduz outras medidas destinadas a atrair 

investimentos. 
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Embora a adoção da qualificação de empresa social permaneça voluntária, a lei prevê que as 

organizações do terceiro setor que operam como empresas (ou seja, a receita comercial excede 

a receita proveniente de outras fontes, como doações e subsídios) devem cumprir as regras 

aplicadas pelo Código Civil para todos os tipos de empresas. 

Durante o processo de aprovação da Lei 106/2016, uma nova forma jurídica foi introduzida pela 

Lei 208/2015 (referida como Lei de Estabilidade 2016). Esta nova lei introduziu a qualificação de 

"empresa de benefício" (società benefit). De acordo com esta lei, a qualificação de "empresa de 

benefício " pode ser atribuída a todas as empresas que prossigam, em paralelo, um objetivo de 

lucro e um ou mais benefícios comuns. Uma vez que as “empresas de benefício” não cumprem a 

restrição de distribuição dos lucros e não são obrigadas a ter uma governança inclusiva, não 

podem ser incluídas no universo das empresas sociais. 

Por serem regulamentados por lei, podem ser consideradas uma espécie de marca destinada a 

comunicar a adesão a determinados padrões de responsabilidade social corporativa. A principal 

diferença com outras marcas privadas (como, por exemplo, B Corporations) é que nos casos de 

“empresas de benefício”, o não cumprimento dos compromissos pode conduzir a um relatório 

do tribunal. 

Não há marcas, esquemas de rotulagem ou sistemas de certificação para empresas sociais em 

Itália. Existem, no entanto, sistemas de relatórios sociais, que são especificamente direcionados 

para empresas sociais ex lege e cooperativas sociais. As cooperativas sociais e empresas sociais 

devem elaborar anualmente um balanço social (bilancio sociale), de acordo com as orientações 

do Ministério do Trabalho e da Política Social. Os relatórios - a serem depositados no Registo de 

Empresas das Câmaras de Comércio - têm como objetivo fornecer informações sobre o 

cumprimento da empresa social com seus objetivos sociais e identificar o valor agregado gerado 

e a sua distribuição na comunidade. Além de descrever a missão da organização, o relatório 

também aborda os recursos utilizados, os resultados alcançados e os impactos gerados pelas 

atividades da organização. 
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2.4. Portugal – Enquadramento legal 

Em Portugal a figura jurídica da empresa social não está regulamentada, não obstante algumas 

entidades previstas na Lei de Bases da Economia Social (LBES) podem enquadrar-se na definição 

operacional da UE de empresa social. 

Desde a entrada em vigor da LBES, algumas alterações ocorreram nos regimes jurídicos das IPSS, 

cooperativas, associações mútuas e outras, tanto para se adaptarem à referida lei, como para 

resolver questões previamente identificadas. Assinala-se que as IPSS podem desenvolver 

atividades comerciais instrumentais e algumas cooperativas com mais de 20 membros permitem 

a figura do membro-investidor e uma distribuição de votos de acordo com o capital. 

O enquadramento de determinadas figuras jurídicas no conceito de empresa social é abordado 

no presente documento no âmbito do estudo do projeto TIMES – Trajetórias Institucionais e 

Modelos de Empresa Social em Portugal, pelo que nesta secção esta matéria não será 

desenvolvida. 

Cumpre referir que o Código dos Contratos Públicos (CCP)14, no seu artigo 250.º-D, na sua 

redação atual, dispõe o seguinte: 

“Contratos reservados para determinados serviços 

1 - As entidades adjudicantes podem lançar procedimentos de formação de contratos reservados 

quando estejam em causa os serviços de saúde, serviços sociais, serviços de ensino e serviços 

culturais que se encontrem incluídos no anexo x ao presente Código, do qual faz parte integrante. 

2 - Podem ser candidatos ou concorrentes aos procedimentos referidos no número anterior 

quaisquer organizações que preencham, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: 

a) Terem por objeto a prossecução de uma missão de serviço público ligada à prestação dos 

serviços a que se refere o número anterior; 

b) Reinvestirem os seus lucros com vista à consecução do objetivo da organização ou, caso sejam 

distribuídos ou redistribuídos, fazê-lo com base em considerações de natureza participativa; 

c) Contarem com a participação dos trabalhadores no capital social da organização que executa 

o contrato ou basearem a sua estrutura de gestão em princípios participativos que requerem o 

envolvimento ativo dos trabalhadores, utilizadores ou partes interessadas; 

 
14 Cfr: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/163767113/202106291147/74175733/diploma/indice  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/163767113/202106291147/74175733/diploma/indice
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d) Não terem celebrado nos últimos três anos, com a mesma entidade adjudicante, qualquer 

contrato abrangido pelo presente artigo. 

3 - Os contratos abrangidos pelo presente artigo não podem ter um prazo de vigência superior a 

três anos. 

4 - Quando a participação no procedimento se encontrar reservada nos termos dos números 

anteriores, o anúncio deve fazer referência ao presente artigo. 

5 - Consideram-se preenchidos os requisitos previstos no n.º 2 quando as organizações ali 

indicadas sejam constituídas ou participadas, nos termos legalmente admitidos, por entidades 

que preencham, individualmente ou em conjunto, os referidos requisitos. 

6 - O regime previsto no presente artigo é, ainda, aplicável às empresas sociais, constituídas nos 

termos legalmente previstos, desde que se encontrem cumpridos os requisitos previstos no n.º 

2.  

7 - Para efeitos do disposto no presente artigo, são consideradas empresas sociais aquelas que 

se dedicam à produção de bens e serviços com forte componente de empreendedorismo social 

ou de inovação social, e promovendo a integração no mercado de trabalho, através do 

desenvolvimento de programas de investigação, de inovação e de desenvolvimento social, nas 

áreas dos serviços previstos no n.º 1.” (sublinhado nosso) 

Assim, para efeitos de contratação pública, são consideradas empresas sociais as entidades: 

1) Que se dedicam à produção de bens e serviços; 

2) Com forte componente de empreendedorismo social ou de inovação social; 

3) Que promovem a integração no mercado de trabalho, através do desenvolvimento de 

programas de investigação, de inovação e de desenvolvimento social; 

4) Nas áreas dos serviços de saúde, serviços sociais, serviços de ensino e serviços culturais 

que se encontrem incluídos no anexo x do CCP 

E que cumpram os seguintes requisitos: 

1) Terem por objeto a prossecução de uma missão de serviço público ligada à prestação dos 

serviços supra referidos; 

2) Reinvestirem os seus lucros com vista à consecução do objetivo da organização ou, caso 

sejam distribuídos ou redistribuídos, fazê-lo com base em considerações de natureza 

participativa; 
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3) Contarem com a participação dos trabalhadores no capital social da organização que 

executa o contrato ou basearem a sua estrutura de gestão em princípios participativos que 

requerem o envolvimento ativo dos trabalhadores, utilizadores ou partes interessadas; 

4) Não terem celebrado nos últimos três anos, com a mesma entidade adjudicante, qualquer 

contrato abrangido pelo artigo referido. 

Acresce que, o CCP, no seu artigo 54.º-A, também na sua redação atual, estabelece que: 

“Contratos reservados 

As entidades adjudicantes podem reservar a possibilidade de ser candidato ou concorrente às: 

a) Entidades cujo objeto principal seja a integração social e profissional de pessoas com 

deficiência ou desfavorecidas, desde que pelo menos 30 % dos respetivos trabalhadores tenham 

deficiência devidamente reconhecida nos termos da lei ou sejam desfavorecidos, 

independentemente do objeto e do valor do contrato a celebrar;  

(…) ”. 

Os referidos artigos foram introduzidos no CCP, no âmbito da transposição das Diretivas 

europeias de 2014, designadamente da Diretiva 2014/24/EU do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de fevereiro15, as quais estabelecem exigências de natureza ambiental, social e 

de fomento à inovação nos procedimentos contratuais. De facto, o Considerando 36, bem como 

os artigos 20.º e 77.º da mencionada Diretiva preveem a possibilidade dos Estados-Membros 

reservarem a participação em processos de adjudicação de contratos a essas entidades ou 

empresas sociais ou reservar-lhes a execução dos contratos no âmbito de programas de emprego 

protegido. 

Face ao exposto, eventual regulamentação da figura da empresa social em Portugal deverá ter 

em conta o disposto no CCP. 

  

 
15 Cfr.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=PT  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=PT
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3. TIMES – Trajetórias Institucionais e Modelos de Empresa Social em 

Portugal 

Apesar da relevância internacional, científica e política, das empresas sociais, e das várias 

discussões em torno do seu conceito, em Portugal o conhecimento existente sobre este âmbito 

é ainda limitado.  Tal fez surgir o projeto TIMES – Trajetórias Institucionais e Modelos de Empresa 

Social em Portugal, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT/MEC) e o FEDER, 

através do Programa operacional para a Competitividade e a Inovação COMPETE 2020 e 

coordenado pela Professora Sílvia Ferreira, professora auxiliar em Sociologia, na Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), investigadora do Centro de Estudos Sociais e do 

Centro de Estudos Cooperativos e da Economia Social da FEUC. 

Este projeto constitui atualmente a reflexão mais profunda em Portugal sobre os significados, as 

características organizacionais, as trajetórias, os quadros institucionais e os papéis das empresas 

sociais em Portugal na resposta a desafios sociais e societais.  

Importa notar que este estudo está enquadrado na perspetiva europeia de empresas sociais, 

adotando o quadro analítico desenvolvido no âmbito da Rede EMES – International Research 

Network, mais recentemente articulado pelo projeto internacional ICSEM – International 

Comparative Social Enterprise Models, coordenado por Jacques Defourny e Marthe Nyssens, que 

envolveu cerca de 200 parceiros de 50 países em todo o mundo.  

Embora não seja objeto a construção de um conceito decisivo de empresa social, o projeto TIMES 

apresenta elementos que permitem identificar as trajetórias institucionais das empresas sociais 

em Portugal; as características organizacionais dos diferentes modelos de empresa social a partir 

das dimensões social, económica e da governança; uma síntese dos dados sobre o contributo das 

empresas sociais para um conjunto de desafios sociais e societais; e alguns elementos relevantes 

para um ecossistema favorável às empresas sociais. 

De seguida são resumidos alguns dos elementos mais significativos deste estudo que podem 

ajudar a delinear decisões futuras em torno desta temática.  

 

3.1. A trajetória institucional dos modelos de empresa social 

Segundo o estudo TIMES, foi possível identificar uma trajetória da emergência de diferentes tipos 

de empresa social em Portugal, na sua grande maioria com origem na economia social, pautada 

por diferentes eventos histórico-institucionais, a saber:  
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• A Revolução Democrática marca o surgimento das CERCI como uma inovação organizacional 

emergente do movimento cooperativo no contexto de uma forte mobilização social para a 

construção do Estado-Providência; 

• A criação do Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e da 

formalização da relação entre estas instituições e o Estado; 

• O enfoque colocado nos anos 1990s nas empresas sociais de inserção pelo trabalho, ou WISE 

(Work Integration Social Enterprises), perante os desafios no âmbito do emprego e o 

redireccionamento das políticas europeias e nacionais de inclusão pelo trabalho e criação de 

emprego;  

• A emergência, também nos anos 1990s, das iniciativas de desenvolvimento local e de 

intervenção na luta conta a pobreza ancoradas em abordagens territoriais e comunitárias 

fortemente apoiados por programas como o Fundo Social Europeu; 

• E finalmente, mais recentemente, e por influência dos movimentos internacionais em torno 

dos conceitos de inovação social e empreendedorismo social, do protagonismo das políticas 

europeias e de alguns governos como o Português, o surgimento de um novo tipo de 

organizações, não necessariamente ancoradas na economia social, os denominados 

negócios sociais. 

 

3.2. Dimensões organizacionais dos modelos de empresa social  

O projeto procurou, segundo a aplicação de uma perspetiva Europeia, averiguar como se 

manifestam nos diferentes modelos de empresa social em Portugal três dimensões: social, 

económica e de governança. 

Desta análise, e embora não fosse o objetivo definir categoricamente o que são empresas sociais, 

foram identificados cinco modelos de entidades – 1) Cooperativas Sociais; 2) Organizações não 

lucrativas empreendedoras; 3) Empresas de inserção pelo trabalho (WISE); 4) Empresas da 

economia solidária; e 5) Negócios sociais. As características destes cinco modelos, considerando 

as diferentes organizações estudadas, são resumidas na seguinte tabela: 
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Cooperativas 
Sociais* 

Organizações não 
lucrativas 

empreendedoras 

Empresas de 
inserção pelo 

trabalho (WISE) 

Empresas de 
economia 
solidária 

Negócios 
sociais 

Forma legal 
predominante 

cooperativas, 
mutualidades, 
associações 

associações, coop. 
Solidariedade Social 

sem forma legal 
(unidade 
produtiva), 
cooperativa 

associação ou 
cooperativa 

fluidez, 
sociedade 
comercial ou 
associação 

Tradição 
ética, 
mutualista, 
comunitária 

altruísta ou 
comunitária 

altruísta, 
mutualista 

ética, 
comunitária 

privada, 
comercial 

Origens 
(empreendedoriamo 
social) 

grupos de 
trabalhadores, 
cidadãos, 
movimento 
social, OES 

grupos de cidadãos, 
movimento social 

Organizações de 
Economia Social 
(OES) 

grupos de 
habitantes, 
cidadãos, 
trabalhadores 

indivíduos 

Missão 

proteção 
social, 
capacitação, 
energia 
sustentável 

educação e cultura, 
jovens em risco, 
serviços sociais, 
deficiência, famílias, 
etc. 

inclusão social via 
inclusão produtiva 
de pessoas 
vulneráveis 

desenvolvime
nto 
comunitário, 
educação, 
sustentabilida
de ambiental 

equidade e 
capacitação, 
educação, 
ambiente 

Estatutos com 
influencia 

Acreditação 
cooperativa, 
interesse 
geral, IPSS 

Interesse geral, IPSS 
Não possuem ou 
IPSS 

Acreditação 
cooperativa 

Por vezes B-
Corp 

Distribuição de 
excedentes 

proibida ou 
limitada 
(reinvestido 
na atividade) 

proibida (reinvestido 
na atividade) 

proibida 
(reinvestido na 
atividade) 

depende da 
forma legal e 
estatuto, 
pode existir 

depende da 
forma legal, 
existe nas 
formas 
comerciais 

Participação 
participativa 
(1 pessoa = 1 
voto) 

participativa (1 
pessoa = 1 voto) 

inexistente ou 
depende da forma 
legal 

participativa 
alargada e 
outros 
mecanismos 
(sociocracia) 

pode depender 
do capital 

Direção 
stakeholders 

beneficiários, 
trabalhadores 

peso dos 
trabalhadores/ 
profissionais 

OES, multi-
stakeholder 

trabalhadores
, 
beneficiários, 
comunidade 

fundadores, 
investidores, 
beneficiários 

Risco económico 

vendas ou 
quotizações 
(>50%); 
subsídios 
públicos 
(<50%) 

combinação de 
acordos de 
cooperação; 
comparticipações; 
subsídios; donativos; 
e vendas (<50%) 

subsídios e uma 
parte significativa 
de vendas (>50%)) 

vendas ou 
quotizações 
(>50%); 
subsídios 
públicos 
(<50%) 

vendas (>50%) 
e subsídios 
filantrópicos 

Atividades 
comerciais 

relacionadas 
com a missão, 
instrumentais 
não 
relacionadas 

relacionadas com a 
missão ou 
instrumentais não 
relacionadas 

orientadas para as 
vendas a terceiros 
a preço de 
mercado 

relacionadas 
com a missão 
numa 
perspetiva de 
práticas 
alternativas 

relacionadas 
com a missão, 
usar o 
mercado para 
objetivos 
sociais 

*O modelo das cooperativas sociais tem nas cooperativas de solidariedade social a sua expressão inicial, resultante do 
movimento CERCI e do reconhecimento deste novo ramo cooperativo. Todavia, a forma legal não deve ser considerada 
deterministicamente, nem a sua inscrição no ramo das cooperativas de solidariedade social. 

3.3. As empresas sociais e os desafios sociais e societais 

As organizações investigadas têm como característica comum encerrarem em si um modelo 

alternativo de sociedade, muitas vezes veiculando soluções inéditas ou criativas, que se molda e, 
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ao mesmo tempo influencia, o modo como percebem os problemas sociais e a forma como 

procuram responder a estes: Assim, é comum atuarem nos domínios da inclusão social, muitas 

vezes por via do emprego e empregabilidade (gerando oportunidades de emprego e de trabalho 

como o mecanismo principal da inclusão social ou a promoção do emprego e da empregabilidade 

como vertente de atuação num âmbito mais amplo da intervenção).Também surgem focadas no 

domínio do respeito dos direitos constitucionais à saúde, educação, proteção social, com o 

objetivo de garantir a igualdade e a dignidade das pessoas, no desenvolvimento sustentável e 

proteção ambiental, bem como a mobilização da arte e cultura. 

Em geral, as políticas públicas têm moldado a forma e a atuação das organizações. O surgimento 

e desenvolvimento de várias organizações, sobretudo das que estão ligadas ao estatuto de IPSS, 

reflete a emergência do Estado-Providência em Portugal, bem como o seu desenvolvimento no 

fornecimento de serviços sociais no âmbito da deficiência, infância, terceira idade e, mais em 

geral, pessoas em situação de risco de exclusão social. Nesta trajetória, identifica-se, também o 

desenvolvimento de políticas de apoio ao emprego e de políticas de luta contra a pobreza, 

influenciadas pelas prioridades e quadros de apoio europeus (como no domínio ambiental). 

No caso de organizações mais recentes, tem-se verificado uma menor apetência do Estado de 

desenvolver relações mais estáveis com as organizações no âmbito de acordos de cooperação, o 

que se prende com uma certa retração das políticas sociais. No caso de algumas organizações, é 

a ausência institucional nas origens e de apoios específicos para as problemáticas que elas 

abrangem que motiva o surgimento das organizações e o desenvolvimento da especificidade das 

suas respostas e formas de financiamento. 

 

3.4. Um ecossistema promotor das empresas sociais? 

Segundo o projeto TIMES, ao contrário de outros países, o conceito de empresa social em 

Portugal não emerge a partir da mobilização das organizações do terreno e a sua utilização 

continua a ser escassa e, por vezes, associada a tensões que se prendem com diferentes 

interpretações do conceito e das suas dimensões.  

Embora os principais intervenientes estudados apontem a necessidade de um enquadramento 

pelos atores sociais, distribuem-se entre três possibilidades: um estatuto jurídico, um label (por 

exemplo uma certificação B-Corp), ou uma nova figura jurídica. Também divergem entre os que 

consideram que as empresas sociais devem apenas existir dentro da economia social, os que 

consideram que devem existir fora da economia social ou os que consideram que devem ser 

transversais. 
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Também entre as empresas sociais estudadas, as identidades são diversas e fluidas, 

estruturando-se em torno de conceitos como empresa social, economia social, cooperativismo, 

inovação social, empreendedorismo social, sobre os quais constroem as suas próprias definições. 

Porém, nomes e rótulos são considerados relevantes pelas organizações apenas na medida em 

que possam ter impacto na sua missão e no seu dia-a-dia. 
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4. Análise Empresas de Inserção na Europa 

Considerando que na maioria dos países europeus as empresas de inserção ou de trabalho, conhecidas como WISE (Work Integration Social Enterprises) estão 

integradas, de forma expressa ou não, no campo da economia social e/ou da empresa social, apresenta-se uma análise sintética sobre a expressão dessa figura 

nos diferentes países europeus: 

País Designação Enquadramento Legal Características 

Alemanha Empresas Sociais e Cooperativas Com natureza própria – enquadramento 

como sociedade de pessoas 

- Visa criação de emprego permanente autofinanciado 

- Com celebração de contrato de trabalho tempo indeterminado 

- Com formação limitada à função no trabalho 

- Para pessoas com deficiência, inativos profissionais de longa duração, jovens 

pouco qualificados 

- Com receitas próprias e acesso às compras públicas 

Bélgica Empresas de inserção Sem natureza jurídica própria – 

podendo ser uma empresa comercial ou 

um grupo de interesse económico 
 

Reconhecimento enquanto tal desde 

que a empresa esteja registada e 

cumpra: 

- Princípios da economia social; 

- Com celebração de contrato de trabalho tempo indeterminado 

- Com formação limitada à função no trabalho 

- Para inativos profissionais de longa duração 

- Com receitas próprias e acesso às compras públicas 

Empresas de Trabalho Adaptado - Visa integração profissional com subvenção permanente 

- Com celebração de contrato de trabalho tempo indeterminado 

- Com formação limitada à função no trabalho 

- Para pessoas com deficiência 

- Com receitas próprias e acesso às compras públicas 
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País Designação Enquadramento Legal Características 

Bélgica Empresas de Formação para o 

Trabalho 

- Critérios de reconhecimento da 

entidade associados à natureza da 

tipologia e ao vínculo contratual dos 

trabalhadores vulneráveis 

- Visa a criação de estágios 

- Com formação de competências 

- Para jovens pouco qualificados 

- Com subvenção pública (maioria) 

Espanha Empresas de Integração Social Com natureza jurídica própria – Lei 

44/2007 – Regulamentação do regime 
 

Podem ser promovidas ou participadas 

por entidades sem fins lucrativos: 

entidades públicas, associações sem fins 

lucrativos e fundações 

- Com celebração de contrato de trabalho tempo indeterminado 

- Com formação de competências em complemento à formação para a função 

no trabalho 

- Para pessoas com problemas sociais, inativos profissionais de longa duração, 

jovens pouco qualificados, minorias desfavorecidas 

- Com receitas próprias e acesso às compras públicas 

Finlândia Cooperativas de Empresas Sociais 

para as pessoas com Deficiência 

Integrada no conceito e formas jurídicas 

associadas ao conceito de Empresa 

Social (1351/2003)  

- Com celebração de contrato de trabalho tempo indeterminado 

- Com formação de competências em complemento à formação para a função 

no trabalho  

- Para pessoas com deficiência, pessoas com problemas sociais, inativos 

profissionais de longa duração, jovens pouco qualificados, minorias 

desfavorecidas 

- Com receitas próprias e acesso às compras públicas 
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País Designação Enquadramento Legal Características 

França Empresas de Integração – 

Entreprises d’insertion 

Com reconhecimento legal próprio 
 

Assumem a forma de associação, mas 

integram entidades que possuem 

estatutos diferentes: associativo e 

comercial 

- Visa fornecer uma experiência de trabalho ou uma formação para grupos 

vulneráveis 

- Com celebração de contrato de trabalho tempo certo 

- Com formação de competências em complemento à formação para a função 

no trabalho 

- Para pessoas com problemas sociais 

- Com receitas próprias e acesso às compras públicas 

Empresas de Inserção – Entreprises 

Insérentes 

- Visa criação de emprego permanente autofinanciado 

- Com celebração de contrato de trabalho tempo indeterminado 

- Com formação de competências 

- Para inativos profissionais de longa duração 

- Com receitas próprias e acesso às compras públicas 

Itália Cooperativa Social de Tipo b) Com reconhecimento legal dentro do 

sector cooperativo 

- Com celebração de contrato de trabalho tempo indeterminado 

- Com formação de competências em complemento à formação para a função 

no trabalho  

- Para pessoas com deficiência, pessoas com problemas sociais 

- Com receitas próprias e acesso às compras públicas 
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País Designação Enquadramento Legal Características 

Irlanda Empresas Sociais de Inserção de 

Desenvolvimento Local 

Sem reconhecimento legal próprio – não 

reconhecendo uma forma jurídica 

adaptada especificamente para 

questões sociais. Associadas ao conceito 

WISE - Work Integration Social 

Entreprises 
 

Integradas no conceito de empresa 

social, sendo que esta pode assumir 

qualquer um de várias 

formas, sendo a esmagadora maioria 

estruturada como empresas limitadas 

por garantia, combinado com o status 

de caridade.  
 

A legislação que rege as sociedades 

limitadas por garantia (CLGs) foi alterada 

em 2015, que coloca diferentes 

requisitos em 

CLGs (incluindo empresas sociais) 

- Com celebração de contrato de trabalho tempo indeterminado 

- Com formação de competências e de função no trabalho  

- Para pessoas com deficiência, pessoas com problemas sociais, inativos 

profissionais de longa duração, jovens pouco qualificados, minorias 

desfavorecidas, públicos femininos vulneráveis 

- Com receitas próprias, acesso às compras públicas e subvenção pública 

Empresas Sociais de Inserção que 

fazem parte de um programa de 

Economia Social 

- Com celebração de contrato de trabalho tempo certo 

- Com formação de competências e de função no trabalho  

- Para pessoas com deficiência, pessoas com problemas sociais, inativos 

profissionais de longa duração, jovens pouco qualificados, minorias 

desfavorecidas, públicos femininos vulneráveis 

- Com subvenção pública (maioria) 
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País Designação Enquadramento Legal Características 

Portugal  Empresas de Inserção Aplicável a Portugal Continental: 

Sem natureza jurídica própria 
 

Reconhecimento atribuído no âmbito da 

elegibilidade à Medida Empresas de 

Inserção – Portaria 348-A/98, de 18 de 

junho 
 

Apenas podiam aceder a este 

reconhecimento entidades sem fins 

lucrativos (associações, cooperativas, 

fundações e IPSS) 

 

Descontinuada 

- Visa fornecer uma experiência de trabalho ou uma formação para grupos 

vulneráveis 

- Corresponde a um estágio 

- Com formação de competências em complemento à formação para a função 

no trabalho 

- Para pessoas com problemas sociais, inativos profissionais de longa duração e 

pessoas com deficiência passíveis de ingressar no mercado de trabalho 

- Com subvenção pública (maioria) 
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País Designação Enquadramento Legal Características 

Portugal Aplicável na RA Açores: 

Sem natureza jurídica própria 
 

Candidatura ao Estatuto no âmbito do 

Decreto Regulamentar Regional 

29/2000/A, de 13 de setembro, alterada 

pelo Decreto Regulamentar Regional 

3/2013/A, de 21 de maio  

 

Apenas pode ser atribuído este Estatuto 

a entidades sem fins lucrativos 

(associações, cooperativas, fundações e 

IPSS) 

Sem informação relativa à execução e 

sem lista de candidatos / entidades 

reconhecidas  

- Visa fornecer uma experiência de trabalho ou uma formação para grupos 

vulneráveis 

- Com contrato de trabalho a termo certo 

- Com formação de competências em complemento à formação para a função 

no trabalho 

- Para pessoas com problemas sociais, pessoas com deficiência passíveis de 

ingressar no mercado de trabalho 

- Com subvenção pública (maioria) – candidatura a apoio financeiro 
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País Designação Enquadramento Legal Características 

Portugal Aplicável na RA Madeira: 

Sem natureza jurídica própria 
 

Candidatura ao Estatuto no âmbito da 

Portaria 164/2003, de 2 de dezembro, 

alterada pela Portaria 4/2008, de 22 de 

janeiro, Portaria 242/2016, de 28 de 

junho e pela Portaria 624/2018, de 18 

de dezembro – Candidaturas a Prémios 

de Emprego 
 

Apenas pode ser atribuído este Estatuto 

a entidades sem fins lucrativos 

(associações mutualistas, cooperativas, 

misericórdias, associações com fins 

altruístas, fundações, IPSS, entidades 

abrangidas pelos subsectores 

comunitário e autogestionário e outras 

entidades dotadas de personalidade 

jurídica que respeitem os princípios 

orientadores da economia social) 

- Visa fornecer uma experiência de trabalho ou uma formação para grupos 

vulneráveis 

- Com contrato de trabalho a termo certo 

- Com formação para a função no trabalho 

- Para pessoas com problemas sociais, pessoas com deficiência passíveis de 

ingressar no mercado de trabalho, inativos profissionais de longa duração, jovens 

em situação de risco 

- Com subvenção pública (maioria) – candidatura a apoio financeiro 
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País Designação Enquadramento Legal Características 

Com prémio de integração à 

contratação 

Sem informação relativa à execução e 

sem lista de candidatos / entidades 

reconhecidas  
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País Designação Enquadramento Legal Características 

Portugal Emprego Protegido Sem natureza jurídica própria 
 

Integração em medida de apoio – 

Emprego Protegido - Decreto-Lei n.º 

290/2009, de 12 de outubro 

 

Apenas podiam aceder a esta medida 

pessoas que sejam integradas nas 

seguintes entidades: pessoas coletivas 

de direito público que não façam parte 

da administração direta do Estado ou 

pessoas coletivas de direito privado sem 

fins lucrativos 

 

Descontinuada 

- Visa a integração profissional com subvenção permanente 

- Com celebração de contrato de trabalho tempo indeterminado 

- Com formação para a função no trabalho 

- Para pessoas com deficiência  

- Com receitas próprias e subvenção pública 

Suécia Rede de oficinas protegidas Com enquadramento legal próprio 
 

De acordo com a lei de 12 de setembro 

de 2003 relativa às pessoas com 

deficiência a Oficina Protegida é uma 

estrutura criada e gerida por qualquer 

organização com vocação social e 

- Com formação de competências e de função no trabalho 

- Para pessoas com deficiência 

- Com receitas próprias e subvenção pública 
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País Designação Enquadramento Legal Características 

económica e que reúne as algumas 

condições. 

A aprovação é concedida de acordo com 

o disposto na lei de 8 de setembro de 

1998 que regulamenta as relações entre 

o Estado e as organizações que atuam 

nos campos social, familiar e 

terapêutico. 

Suécia Empresas de Integração Social - 

WISE - Work Integration Social 

Entreprises 

Sem enquadramento legal próprio 
 

Assumem sobretudo a forma de 

"cooperativas de trabalho social" e 

"empresas de desenvolvimento 

comunitário", entre outras, e envolvem 

empresas locais privadas e 

atores públicos (município e condado).  

Essas intervenções locais variam muito 

atendendo aos detalhes organizacionais 

das empresas criadas. 

- Com formação de competências, de função no trabalho e esquemas de 

copropriedade 

- Para pessoas com problemas sociais e com deficiência  

- Com receitas próprias e subvenção pública 
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Considerações finais 

A afirmação na Europa de diferentes formas organizativas que articulam as dimensões 

económica, social, cultural, ambiental, entre outras, com missões orientadas para problemas de 

pobreza, desemprego, envelhecimento, sustentabilidade, etc. tem levado a várias discussões em 

torno do seu conceito enquanto Empresas Sociais. Essas discussões indiciam também as 

transformações e articulações complexas no campo da economia social e das relações entre estas 

organizações, o Estado, as empresas e o mercado. 

No âmbito da presente abordagem à figura da empresa social, elencam-se as principais 

conclusões: 

1. A nível europeu, e tendo em conta a diversidade de realidades nacionais, a Comissão 

Europeia não pretende dar uma definição normativa do conceito de empresa social que 

se imponha a todos e constitua um espartilho regulamentar. É antes proposta uma 

descrição assente em princípios comuns à maioria dos Estados-Membros. 

2. No entanto, conceitos operacionais de empresa social foram adotados em regulamentos 

europeus, para efeito de implementação de incentivos específicos, e que se baseiam em 

três dimensões às quais as empresas sociais devem responder: dimensão empresarial / 

económica, dimensão social e dimensão de governança-propriedade inclusiva. 

3. No que respeita à comparação entre os regimes legais espanhol, francês e italiano, 

verifica-se o enquadramento de entidades de economia social e de sociedades 

comerciais, que cumpram determinados critérios, no universo de empresas sociais. 

4. Espanha: não desenvolve o conceito de empresa social, no entanto, o parlamento 

espanhol concluiu que eventual criação da figura deverá enquadrar-se na Lei 5/2011 de 

Economia Social, uma vez que a mesma prevê no seu artigo 5.º "todas as empresas cuja 

atividade económica se baseie nos princípios anteriormente apresentados" (artigo 5.º) 

(sublinhado nosso). 

5. França: a Lei-Quadro (2014-856) da Economia Social e Solidária apresenta um conceito 

lato de economia social e solidária, integrando no seu perímetro quer as entidades 

tradicionais da economia social, quer sociedades comerciais que cumpram determinados 

requisitos. A referida Lei prevê, ainda, o estatuto ESUS (entreprise solidaire d'utilité 

sociale), que pode ser adotado por todas as formas jurídicas da ESS que prossigam um 

fim social específico, incluindo sociedades comerciais que observem determinados 

requisitos. Acresce que, recentemente, foi reconhecida pela Lei PACTE a "société à 
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mission”, aplicando-se exclusivamente a sociedades comerciais, que, para além da 

finalidade lucrativa, é estatutariamente definida como tendo uma finalidade social ou 

ambiental (a sua razão de ser/missão). 

6. Itália: verifica-se a existência de um regime jurídico de empresa social, constatando-se 

que o próprio Código do Terceiro Setor integra como entidade do referido setor as 

empresas sociais, cujo regime é desenvolvido e regulamentado em legislação específica 

(Decreto Legislativo 112/2017). Esta regulamentação salvaguarda a missão não lucrativa 

da empresa social, sendo a sua respetiva qualificação voluntária.    

7. Portugal: a figura jurídica da empresa social não se encontra regulamentada, não 

obstante constar uma referência expressa no Código dos Contratos Públicos. 

8. No que respeita ao projeto TIMES, embora não tenha sido seu objeto a construção de 

um conceito decisivo de empresa social, este constitui em Portugal a reflexão mais 

profunda sobre os significados, as características, as trajetórias, os quadros institucionais 

e os papéis das empresas sociais em Portugal na resposta a desafios sociais e societais, 

sendo por isso mesmo uma ferramenta útil ao entendimento desta realidade. 

9. Segundo o estudo TIMES, a emergência de diferentes tipos de empresa social em 

Portugal ocorreu na sua grande maioria no contexto da economia social, que inclui cinco 

classificações pautada por diferentes eventos histórico-institucionais: o movimento 

cooperativo de solidariedade social (1 -Cooperativas sociais); a criação do Estatuto das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social – IPSS  (2 - Organizações não lucrativas 

empreendedoras); as empresas sociais de inserção pelo trabalho (3 - WISE); e várias 

iniciativas, sobretudo associativas, de desenvolvimento local (4 - Empresas da economia 

solidária). Só mais recentemente, por influência dos movimentos internacionais de 

inovação social e empreendedorismo social, e do protagonismo de algumas políticas 

públicas, o fenómeno das empresas sociais tende a surgir de um novo tipo de 

organizações, não necessariamente ancoradas na economia social (5 - Negócios sociais). 

Este foi, porém, o grupo mais difícil de exemplificar no estudo, quer pela escassez do 

número de organizações, quer porque as contactadas, em particular as que possuem 

forma de sociedade comercial, não se identificaram com o conceito de empresa social. 

10. Embora o grupo de organizações identificado tenha em comum o facto das suas 

atividades estarem centradas numa missão social e na resposta, muitas vezes alternativa 

e inovadora, a desafios sociais, gerando, portanto, grande impacto social, assumem 

diferentes características, como sendo diferentes enquadramentos legais; níveis distintos 

de governança participativa; variadas fontes de financiamento; níveis diferentes de 
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limitação na distribuição de excedentes; e heterogeneidade no nível de parceria com o 

Estado. 

11. Adicionalmente, este projeto conclui que o conceito de empresa social em Portugal surge 

associado a tensões que se prendem com diferentes interpretações do conceito e das 

suas dimensões. Mesmo entre as organizações estudadas, as identidades são diversas e 

fluidas, estruturando-se em torno de conceitos como empresa social, economia social, 

cooperativismo, inovação social, empreendedorismo social, sobre os quais constroem as 

suas próprias definições. Nomes e rótulos são considerados relevantes pelas 

organizações apenas na medida em que possam ter impacto na sua missão e no seu dia-

a-dia. 

12. As empresas de inserção, comumente conhecidas como WISE - Work Integration Social 

Entreprises, apesar de apresentarem caraterísticas diferentes nos vários países europeus, 

e dentro de cada país, atendendo ao seu âmbito de atuação (formação, estágio e 

integração profissional) bem como dos seus destinatários, assumem figuras jurídicas 

diversas, desde entidades sem fins lucrativos, como sociedades comerciais. Acresce que 

na maioria dos países integram o setor da economia social e/ou o universo das empresas 

sociais.  

13. Tendo em conta a recente divulgação do Plano de ação para Economia social, não deixa 

de ser relevante referir que as empresas sociais são amplamente abrangidas pelo Plano, 

sendo inclusivamente entendidas como fazendo parte da economia social, muito 

especificamente nas secções do Plano referentes a financiamento.  

 

Face ao exposto, atentas as diferentes experiências conceptuais e legislativas que foram 

apontadas no presente documento, podemos inferir que são plurais as abordagens que poderão 

vir a ser adotadas em Portugal. 

Importa, aqui, referir que a criação de um estatuto ou de nova figura jurídica, encontra-se 

normalmente ancorada em 2 vetores essenciais: 

- Necessidade de enformar legalmente práticas existentes; 

- Necessidade de delimitar um setor ou subsetor para afeitos de aplicação de medidas de políticas 

públicas, sejam de largo alcance, como benefícios fiscais ou outros, seja no quadro de programas 

específicos de apoio.  
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Pese embora em Portugal, não haja, aparentemente, uma necessidade identificada de regulação 

desta figura - o que nos poderá levar a concluir pela ausência de práticas existentes que careçam 

de um enquadramento legal específico; caso se entenda ser de avançar para uma regulação da 

figura de empresa social, crê-se que a mesma poderá tomar como referência de partida o regime 

italiano, por maior adequabilidade à realidade nacional. 

Não obstante, e sem prejuízo de uma análise mais detalhada da experiência italiana, parece-nos 

relevante obter igualmente informação adicional sobre os demais regimes apresentados, por 

forma a possibilitar uma análise mais curial. 

Assim, no prosseguimento do objetivo inscrito no Plano de Atividades da CASES para 2021, com 

continuidade no de 2022, atendendo à complexidade técnico-jurídica da matéria em apreço, 

fraca densidade do debate acerca da mesma envolvendo as entidades da economia social e a 

academia, propomo-nos prosseguir os trabalhos, encetados com o presente documento, no 

segundo e terceiro trimestres de 2022. Para o efeito, sempre que se entenda necessário, poderão 

ser envolvidos responsáveis das autoridades públicas, assim como da academia, dos países 

elencados (Espanha, França e Itália), do projeto TIMES e das entidades confederais da economia 

social portuguesa. 

Lisboa, 18 de março de 202216 

Estudo realizado pelo Grupo de Trabalho da CASES constituído por: Cátia Cohen, Joana 

Cymbron, Filipa Farelo, Paula Correia e Eduardo Pedroso. 

 
16 Com aditamento do ponto 1.8 em 28 de junho de 2022 


